TABLET-CURSUS
Voor wie

Hebt u een tablet gekocht of gekregen maar weet u eigenlijk niet goed wat u er
allemaal mee kunt of hoe u ermee om moet gaan, dan is deze tabletcursus iets
voor u!
Met een tablet kunt u bijna alles wat u ook met een gewone computer kunt.
Denk aan mailen, internetten, gamen (het spelen van bepaalde spelletjes kan ook
helpen bij coördinatie-, geheugen- en concentratiestoornissen), brieven typen,
bankieren, videobellen (skypen), muziek luisteren, tv-kijken en foto’s en films bekijken.
Om snel met een tablet aan de slag te kunnen, is het handig een aantal lessen te
volgen. Ik zal proberen u op een zo eenvoudig mogelijke wijze kennis te laten maken
met het gebruik van een tablet en de onderwerpen stap voor stap overzichtelijk
uitleggen.
Locatie / Wanneer / Groepsgrootte
Locatie:
Te bepalen in overleg (Gezondheidscentrum Honné / De Spil)
Dag:
Te bepalen in overleg
Duur:
ca. 1,5 uur.
Groepsgrootte:
3 personen met een tablet met hetzelfde besturingssysteem
Androïd (Samsung) / IOS (iPad)
Start
Bij voldoende deelname.
Onderwerpen
 Starten met uw tablet
Knoppen
 Apps downloaden en installeren in mapjes zetten en structureren
Nieuwe apps zoeken en deze op uw tablet installeren.
Denk aan spelletjes, nieuws, muziek etc.
 Aanpassen instellingen
Instellingen van de tablet bekijken en uitproberen.
 Foto’s en video’s maken / bewerken
Apps installeren en gebruiken waarmee u foto’s kunt bewerken.
 Agenda-functie
Afspraken invoeren in de agende en deze wijzigen.
 Email-functie
Account instellen (gegevens meenemen zoals emailadres en wachtwoord, als u
een bestaand adres wilt gebruiken) en mail versturen en ontvangen.
 Surfen op internet
Diverse websites bezoeken en opslaan op uw tablet.
 Muziek
Apps installeren en gebruiken waarmee u muziek
kunt luisteren of kunt downloaden.
 Uitwisselen gegevens
Foto’s via dropbox naar de computer overzetten
of kopiëren naar een usb-stick.

 Diverse andere apps
iedere tablet staan een aantal apps voorgeïnstalleerd. We kunnen we met deze
apps doen
 Eigen inbreng
Misschien zijn er bepaalde onderwerpen die niet aan de orde zijn gekomen en
waar u een vraag over heeft of waar u graag wat uitleg over wilt hebben.
Kosten/Betaling
De cursus kost € 100,00
voor 6 lessen van ca. 1,5 uur (bij 3 personen)
U kunt optioneel een praktijkboek bestellen voor € 20,00.
Betaling graag contant bij begin van de cursus.
U dient uw eigen tablet of iPad mee te nemen naar de les.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen en terug te mailen.
U mag ook in de mail de gevraagde gegevens typen en terugmailen aan
barbara.vaessen@ziggo.nl
Naam cursist:
Telefoonnummer:
Tablet:
Ervaring met computer
en/of tablet:
Ik wil graag leren in
deze cursus:

O
O
O
O

Androïd (Samsung, Asus)
IOS (iPad)
Wel
Geen

