Waarom een cursus volgen?
Dankzij de tablet en vooral de smartphone vinden steeds meer senioren de weg
naar het internet met zijn vele toepassingen. Een goede kennis over het gebruik en
de mogelijkheden van je toestel is daarom onontbeerlijk. Met onze korte
opleidingen in kleine groepen van 10 personen willen we de cursisten op weg
helpen. Daarom is er ook naast de lesgever steeds een assistent aanwezig.
Dit voorjaar brengen we 2 nieuwe themalessen.
Met Oostkamp Digitaal, ten voeten uit maken we je
wegwijs in het ruime aanbod van digitale
toepassingen in onze gemeente en met Zelf
fiets- en wandelroutes uitstippelen gaan we de
sportieve toer op.

PC+ atelier Oostkamp
Hier kan je terecht met vragen of problemen met
je toestel (PC, tablet, smartphone) op
donderdag 9 april van 14 tot 16 uur
in Dienstencentrum De Stip - Prijs: € 4
Inschrijven via snvl.oostkamp@gmail.com
met opgave van het thema of je vraag.

Nog in Oostkamp: op maat van beginners
‘t Gezelletje en CVOSG Volwassenenonderwijs bieden ook aangepaste cursussen
aan in Oostkamp. Deze cursussen zijn zeer laagdrempelig en richten zich op senioren
die nog geen enkele ervaring hebben met computer of smartphone.

Levenslang

leren

’t Gezelletje, Schooldreef 12-14, Oostkamp: initiatie computer Windows 10,
smartphone en tablet - Inschrijven via het online formulier op www.tgezelletje.be of
telefonisch op het nummer 0471 708 816.

#8020

CVOSG Volwassenenonderwijs Brugge en Oostkamp, Kortrijksestraat 47,
Oostkamp: o.a. basiscursussen computer, Apple en Android - Info en inschrijvingen
via www.cvosg.be, via mail naar sintpieter@cvosg.be of telefonisch op het nummer
050 502 434.
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Onthaal │ OostCampus │ tel 050 819 819 │ info@oostkamp.be │ www.oostkamp.be

Cursussen

NIEUWE MEDIA BASIS

Datum

Prijs

13.30 - 16.30 uur
21 jan
23 jan
28 jan

8. Oostkamp digitaal, ten voeten uit! NIEUW
€ 27

9 jan
14 jan
16 jan

Zelfde als cursus 8 maar andere datum
€ 27

3. Goed werken met je eigen Android smartphone of tablet
30 jan
4 feb
6 feb

Zelfde als cursus 2 maar andere data

€ 27

4. Goed werken met je eigen Android smartphone of tablet
17 maart
19 maart
24 maart

Zelfde als cursus 2 maar andere data

NIEUWE MEDIA VERVOLG

€ 27

Prijs

13 feb
13.30 16.30 uur

€8

26 maart
13.30 16.30 uur

€8

10. Zelf je fiets- of wandel routes uitstippelen met PC
NIEUW
In deze workshop bekijken we eerst waar en hoe we tochten
(met en zonder knooppunten) kunnen downloaden en
gebruiken. Het zelf uitstippelen is echter veel uitdagender.
Hiervoor gebruiken we o.a. het platform van RouteYou. Deze
tochten kunnen we dan afdrukken, opslaan op een gps of
smartphone en er mee op stap gaan. We leren er ook echt mee
werken. We besteden ook aandacht aan eventuele aanschaf
van een gps-toestel. Een foldertje met meer uitleg kan je
bekomen via snvl.oostkamp@gmail.com
Basiskennis computer is noodzakelijk

5 maart
9 - 12 uur
+ 13.30 16.30 uur
€ 33
12 maart
9 - 12 uur
+ 13.30 16.30 uur

13.30 - 16.30 uur

5. Haal nog meer uit je iPhone of iPad
Volgde je al de basiscursus of heb je al wat ervaring? Dan ontdek
je tijdens deze cursus nog meer weetjes en apps om je toestel
maximaal te benutten

18 feb
20 feb

€ 22

6. Haal nog meer uit je Android smartphone of tablet
Volgde je al de basiscursus of heb je al wat ervaring? Dan ontdek
je tijdens deze cursus nog méér toepassingen en apps om je
toestel maximaal te benutten

3 maart
10 maart

€ 22

7. Haal nog meer uit je Android smartphone of tablet
Zelfde als cursus 6 maar andere data

We maken je vertrouwd met onze
Website | Webshop | e-Loket | Nieuwsbrief |Facebook #8020
Zowel met computer, tablet en/of smartphone

9. Oostkamp digitaal, ten voeten uit! NIEUW

2. Goed werken met je eigen Android smartphone of tablet
In deze sessie verkennen we de mogelijkheden van onze tablet of
smartphone met het Android besturingssysteem (vb. Samsung,
Acer, Huawei, Medion,…)
Breng je eigen tablet of smartphone mee met lader

Datum

THEMACURSUSSEN

1. Goed werken met je eigen iPhone of iPad
Ontdek de haast onbeperkte mogelijkheden van je iPhone of iPad
Met apps maak je er een klein wonder van
Breng je eigen iPad of iPhone mee met lader

Cursussen

31 maart
2 april

€ 22

Hoe online inschrijven via de webshop?
Stap 1: surf naar www.oostkamp.be en klik op WEBSHOP
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 homepagina 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?
LOCATIE: alle lessen vinden plaats in Dienstencentrum De Stip,
nabij WZC St-Jozef, Sint-Jozefsdreef 5, 8020 Oostkamp

Je kan ook inschrijven in het Onthaal van OostCampus en in de bibliotheken van
Oostkamp en Ruddervoorde. De inschrijvingen starten op 27/11

