
 
computer
initiatie

 

- De connectoren van een computer
- Het toetsenbord en de muis gebruiken
- Ontdek en manipuleer de Windows-interface 
- bestanden, mappen, ergonomie, achtergrond, opslag enz.
- Kopiëren en plakken; knippen en plakken; slepen

- Samenvatting en vragen en antwoorden
        en neerzetten

Mijn
mailbox

en
Oneline
back-up

 

Hervormingslaan 66, 1083 Ganshoren       tel : 02/428 62 60 

 

   Vrije Toegang
dinsdag en donderdag

 
van 9 u tot 12u30 en 13u30 tot 17u

 

woensdag en vrijdag 
13u30 tot 17u

 

Het maken van een account, kiezen van een wachtwword
Ik maak contacten aan, ik verstuur en ontvang e-mails
Ik maak contactgroepen aan, ik verstuur e-mails in CC
en CCI
Ik verstuur en ontvang een bijlage 
Ik sla mijn e-mails op in mappen
Ik beveilig mijn mailbox 
Ik upload een foto, een document ontvangen per e-mail
Ik gebruik de online back-up van mijn documenten met
de Drive

Ik maak en beheer mijn postvak met Google :

De OCR van Ganshoren - Cursusprogramma - September 2022

woensdag 07 september 2022
vrijdag 09 september 2022
woensdag 14 september 2022
vrijdag 16 septembrer 2022

van 9u tot 12u30

woensdag 21 september 2022
vrijdag 23 september 2022
woensdag 28 september 2022
vrijdag 30 september 2022
woensdag 05 oktober 2022

van 9u tot 12u30
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computer initiatie
Ik gebruik de online back-up van mijn
documenten met de Drive (einde)
Ik beveilig mijn computer en mijn
mailbox
online bankieren / Payconit (It'sMe)

Inleiding tot de
 tablet/

smartphone
Android

 

vrijdag, oktober 14
woensdag, oktober 19
vrijdag, oktober 21
woensdag, oktober 28
vrijdag, november 04
woensdag, november 09
woensdag, november 16
vrijdag, november 18

van 9u tot 12u30
 

 
Hervormingslaan 66, 1083 Ganshoren     tel : 02/428 62 60 

woensdag en vrijdag 
13u30 tot 17u

 

dinsdag en donderdag
van 9 u tot 12u30 
en 13u30 tot 17u

 
Vrije Toegang

connectoren en basisbewegingen
een account instellen
de verschillende verbindingen, het beteiligen
van uw verbinding, mobiel internet
Applicaties
Hoe uw apparatuur kiezen ?Zal de opleiding

gedaan worden
 op het materiaal 

van OCR OPGELET : 
slechts 8 plaatsen beschikbaar. 

 

woensdag, oktober 05
vrijdag, oktober 07 
woensdag, oktber 14 

van 9u tot 12u30
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woensdag, november 23
van 9u tot 12u30

Ik organiseer
en deel mijn

digitale foto's
vrijdag, november 25
woensdag, november 30

van 9u tot 12u30

Overbrengen van foto’s van uw camera,
van uw smartphone, op uw PC/USB sleutel
Bijsnijden, helderheid, rode ogen : eerste
aanpassingen van uw foto's met Windows

Deel uw foto's met uw dierbaren via
internet

 

 
online

bankieren

DEZE OPLEIDING ZAL ALLEEN GEDAAN WOEDEN OP
FICTIEVE VOORBEELDEN ONLINE
inloggen op een account /een overschrijving doen/raadpleging van
saldi / Stop card / Herinnering van enkele veiligheidsregels

 
Om veiligheidsredenen heeft de opleiden

geen  toegang tot uw bankrekening.

woensdag en vrijdag 
13u30 tot 17u

 

dinsdag en donderdag
van 9 u tot 12u30 
en 13u30 tot 17u

 

 
Vrije Toegang
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Ik bewerk
mijn foto's
met PixlR  

Vrijdag,  december 02
Woensdag, december 07
Vrijdag, december 09 

             van 9u tot 12u30

Ik maak mijn
wenskaarten,
kalenders etc

met Canva

Woensdag, december  14 
vrijdag, december 16
Woensdag, december 21

van 9u tot 12u30

 je eigen agenda te maken
persoonlijke wenskaarten te maken
posters te maken
een fotolijst te maken met uw foto’s enz

Na het aanmaken van een account, 
ontdek hoe deze online tool

U het gemakkelijk zal maken om:

- weten hoe je een foto uploadt op Pixlr
- weten hoe een foto te retoucheren (grootte,
bijsnijden, kleuren, helderheid enz.)
- weten hoe filters toe te voegen aan een foto
- toevoegen van tekst op een foto

Kom en leer de basisprincipes van fotobewerking :
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woensdag en vrijdag 
13u30 tot 17u

 

dinsdag en donderdag
van 9 u tot 12u30 
en 13u30 tot 17u

 

Vrije Toegang
 

Hervormingslaan 66, 1083 Ganshoren     tel : 02/428 62 60 


