Laat je verleiden om het te leren
In de starterscursus leer je werken met de computer en maak je kennis met het
internet. Er opent zich een nieuwe wereld. Met basiscursussen leer je alle kneepjes van
het vak en daarna kan je de boeiende themalessen volgen.

PC+ atelier Oostkamp
> voor wie vragen of problemen heeft met zijn PC, Tablet of Smartphone
Op vrijdag 29 maart van 14 tot 16 uur
in De Stip Oostkamp staan we klaar om je te helpen.

Meld je bezoek via pcplus.oostkamp@gmail.com
en vermeld het thema of je vraag..

Dienstencentrum De Stip
nabij WZC Sint-Jozef
Sint-Jozefsdreef 8, (Zijstraat van Rustoordstraat) Oostkamp

Hoe inschrijven via de webshop?
Stap 1: surf naar www.oostkamp.be en klik op WEBSHOP

In DE STIP
nabij wzc Sint-Jozef Oostkamp

Belangrijk
online inschrijven = online betalen
met bancontact/mister cash

Stap 2: Klik op Activiteiten, kies computerlessen, klik op de les die je wil volgen.
Eerste keer?
• Lees eerst de richtlijnen op de homepage van de webshop.
• Log vooraf eens in. Zo ben je al vertrouwd met de procedure en gaat het vlotter.
Kan je niet online inschrijven/betalen?
Je kan ook inschrijven in Onthaal OostCampus en in alle bibliotheken.

info

Onthaal │ OostCampus │ tel 050 819 819 │ info@oostkamp.be │ www.oostkamp.be

Cursussen

Datum

STARTERSCURSUS Computer

Je leert werken met de computer en na 3 lessen heb je
reeds een goede basiskennis om vlot te surfen op
interessante sites.
1NM

22 jan
24 jan
31 jan

We leren je vlotter surfen en informatie vinden op het internet met Google. Bij e-mailen leer je e-mails opstellen,
beantwoorden, adresboek beheren en bijlagen
meesturen. Ook g-mail komt ruim aan bod.
3 NM

3. Orde op jouw PC: mappen en bestanden
Je leert je documenten in mappen klasseren .
We leren je ook de foto’s van je fototoestel overbrengen
en mooi ordenen.
2 NM

26 feb
28 feb
12 ma
19 feb
21 feb

De Stip

18 €

De Stip

24 €

Gebruikt je Windows 10? Dan tonen we in deze les de
nieuwe mogelijkheden en leren er je vlot mee werken.
1 NM

14 ma

De Stip

16 €

De Stip

11 €

De Stip

22 €

De Stip

11€

8 jan
10 jan
17 jan

In deze sessie verkennen we de mogelijkheden onze tablet
of smartphone met het Android besturings-systeem
(vb Samsung, Acer, Huawei, Medion...).
Breng je tablet of smartphone mee met lader!
3 NM

3 NM

11. Werken met je eigen iPad en iPhone

NIEUWE MEDIA VERVOLGCURSUSSEN

Volgde je al de basiscursus 9 of heb je al wat ervaring?
Dan brengen we hier nog meer toepassingen en apps aan
om je toestel maximaal te benutten.
2 NM

11 €

De Stip

33 €

26 ma
28 ma
2 apr

De Stip

33 €

29 jan
5 feb
7 feb

De Stip

33 €

13.30-16.30 uur

23 apr
25 apr

De Stip

22 €

30 apr
2 mei

De Stip

22 €

Inschrijven les 1 tot 11

• online via de webshop op www.oostkamp.be (Hoe? Zie achterkant)
• Onthaal OostCampus, Bibliotheek-infopunt Oostkamp en bib Ruddervoorde

7. Facebook
We leren je hoe ook jij prettig en comfortabel gebruik kunt
maken van Facebook. We hebben ook aandacht voor je
privacy. (ook met tablet en smartphone)
2 NM

De Stip

9. Werken met je eigen Android smartphone of tablet

Volgde je al de basiscursus 11 of heb je al wat ervaring?
Dan brengen we hier nog meer wetentjes en apps aan om
je toestel maximaal te benutten.
2 NM
15 jan

4 apr

13. Vervolg op cursus 11 “Werken met iPad / iPhone”

6. Dropbox /OneDrive
Hiermee zet je documenten en foto's online beschikbaar.
Je kan ze hierdoor steeds zien op al je media (PC, tablet,
smartphone) en delen met anderen.
Ook handig als back-up.
1 NM

Locatie Prijs

13.30-16.30 uur

12. Vervolg op cursus 9 of 10 “Werken met de
Android smartphone of tablet “
12 feb
14 feb

Datum

NIEUWE MEDIA BASISCURSUSSEN

Ontdek de haast onbeperkte mogelijkheden van je iPad of
iPhone. Met apps maak je er een klein wonder van.
Breng je eigen iPad of iPhone mee met lader!
3 NM

5. Google foto’s en trucs met digitale foto’s
We leren je foto’s bewerken en indelen in albums. We
plaatsen onze foto’s veilig online en leren ze
delen. We geven tips om van je foto’s meesterwerkjes te
maken. (ook met tablet en smartphone)
2 NM

Je leert o.a. werken met tweedehands.be Ook je treinticket kopen en de webshop van onze gemeente leer je
gebruiken. Ook met smartphone en tablet
1 NM

10. Werken met Android smartphone of tablet
Zelfde als cursus 9 maar andere data.

13.30-16.30 uur

4. Goed werken met WINDOWS 10

Cursussen

8. Kopen en verkopen via internet

13.30-16.30 uur

2. Beter surfen, googlen en e-mailen

THEMACURSUSSEN

Prijs

13.30-16.30 uur

1. STARTEN met computer en internet

BASISCURSUSSEN Computer

Locatie

19 ma
21 ma

De Stip

22 €

• info: tel 050 819 819

Inschrijven les 12 en13 (in regie van Seniornet)
• via e-mail aan snvl.oostkamp@oostkamp.be

LOCATIE: Alle lessen gaan door in Dienstencentrum De Stip
nabij WZC Sint-Jozef, Sint-Jozefsdreef 8, Oostkamp

• info: tel 050 826 826

