Workshops computeren en digitale media
voor 50+
2e halfjaar 2020
Word digitaal vaardig! Volg een workshop of persoonlijke les bij SeniorWeb LarenBlaricum.
Nieuwe leslocatie: Vanaf september 2020 geven wij les in de Blaercom in Blaricum!
Inloopochtenden: in De Blaercom van 10u-12u op maandag 21 en dinsdag 22
september en maandag 2 november voor advies en informatie over onze workshops
en persoonlijke les.
Meer informatie en aanmelden:
- via onze website: www.seniorweblarennh.nl of
- via e-mail: info@seniorweblarennh.nl of
- telefonisch: 06-46175271 of
- bij de PC-Helpdesk, Brinkhuis, Laren: elke werkdag van 10-12 uur.
Bankgegevens voor betalingen:
Stichting SeniorWeb Laren-Blaricum bankrekening NL50INGB0005362638
Leslocatie: De Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV Blaricum
Speciale aanbieding:
Cursisten, die nog geen lid zijn van de vereniging SeniorWeb en dit semester een workshop
volgen, krijgen een jaar lang gratis lidmaatschap aangeboden. (Lidmaatschap stopt
automatisch)
28 sep Werken met Windows 10 – Zoeken op internet, e-mailen met bijlagen,
bestanden beheren in mappen, beveiliging en back-up van alles wat u met de
+
computer doet, werken met de Microsoft Store. Laptops zijn aanwezig.
9 nov Voorkennis: geen.
Workshop data (5 dagdelen):
- maandagochtend 28 september, 5, 12, 19, 26 oktober van 10.00 - 12.00 u
- maandagochtend 9, 16, 23, 30 november, 7 december van 10.00 - 12.00 u
Prijs: €60
4 nov

Apple-Mac computers – Basiscursus Mac en MacBook. Voor de workshop brengt
u uw eigen computer mee. U leert basisvaardigheden, internet en e-mail,
beveiliging en back-ups, de Mac App Store; uitleg over alle gangbare Mac
software. De laatste les is gewijd aan gebruik in combinatie met iPad, iPhone en
Apple TV.. Voorkennis: geen.
Workshop data (5 dagdelen): woensdagmiddag 4, 11, 18, 25 november, 2
december van 14.00 – 16.00 u. Prijs: €60
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29 sep Werken met de iPhone – Basiscursus. U leert omgaan met de meest gebruikte
functies van uw iPhone. Basishandelingen en de belangrijkste apps, waaronder
WhatsApp. In de les gebruikt u uw eigen iPhone. Voorkennis: geen. Kunt u al
werken met de iPhone, kijk dan bij de workshop ‘Meer doen met iPad en iPhone’.
Workshop data (5 dagdelen): dinsdagmiddag 29 september, 6, 13, 20, 27
oktober van 14.00u -16.00 u. Prijs: €60
29 sep Meer doen met iPad en iPhone – Uitgebreide gebruiksmogelijkheden van iPad
en iPhone. Gericht zoeken en surfen op internet, iCloud, reis- en vakantie planner,
+
ordenen en bewerken van foto’s en gebruik van de Camera app.
10 nov Voorkennis: u kunt de iPad of iPhone redelijk gebruiken.
Workshop data (5 dagdelen):
- dinsdagochtend 29 september, 6, 13, 20, 27 oktober van 10.00 – 12.00 u.
- dinsdagochtend 10, 17, 24 november, 1, 8 december van 10.00 – 12.00 u.
Prijs: €60
30 sep Werken met Android smartphone en tablet – Basiscursus. Bediening en
gebruik, installeren en verwijderen van apps, gebruik van e-mail en internet.
Google Chrome, apps voor e-books, foto's, WhatsApp, navigatie en
weersverwachting. Voorkennis: geen.
Workshop data (5 dagdelen): woensdagmiddag 30 september, 7, 14, 21, 28
oktober van 14.00 - 16.00 u. Prijs €60
10 nov Foto’s bewerken en presenteren in Windows – Hoe houd je overzicht van
foto’s van smartphone, tablet en natuurlijk je fotocamera. Foto’s ordenen,
selecteren, verplaatsen, afdrukken, importeren en een back-up maken.
Verbeteren van rode ogen, retoucheren en bijsnijden. Voorkennis: kunnen
werken met Windows.
Workshop data (4 dagdelen): dinsdagmiddag 10, 17, 24 november, 1
december van 14:00 - 16:00 u. Prijs: €50
9 dec

Digitale Nalatenschap - Inventarisatie van uw digitale erfenis (bestanden,
accounts, lidmaatschappen) en hoe u uw nabestaanden kunt helpen om er
wegwijs in te worden. U wordt zich bewust van alle digitale zaken die u beheert
en wat u kunt doen om uw nalatenschap netjes te regelen. Voorkennis: geen.
Workshop data (1 dagdeel): woensdagmiddag 9 december van 14:00 tot
16:00 u. Prijs: €15
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Persoonlijke Les ( 1 cursist per docent)
U bepaalt de lesstof, het aantal lessen, tempo en oefentijd.
Een persoonlijke les duurt maximaal 2 uur en kost per les €20.
De cursusplaats bepaalt u in overleg met de docent.
Onderwerpen zoals: internetbankieren, tekstverwerking met Microsoft Word /
LibreOffice, presentaties maken met Microsoft PowerPoint, rekenbladen met
Microsoft Excel / LibreOffice, e-mailen en adresboek in Windows / iPad / iPhone,
onderhoud en veiligheid in Windows 10, foto's en documenten opbergen in
Windows, digitaliseren van een verenigings- of stichtingsarchief, slim internetten
(zoekmachines), eigen website bouwen, werken met de Digitale Overheid,
genealogie, videobewerking met Magix, sociale media zoals Facebook en Twitter,
wachtwoorden beheren.
Desgewenst kan een workshop in de vorm van persoonlijke lessen gegeven worden.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor een workshop of persoonlijke les op de volgende manieren:
 Internet: via www.seniorweblarennh.nl
o Workshops onder de tabs ‘Windows PC’, ‘Apple Mac’, ‘Tablets en
Smartphones’, ‘Internet gebruiken’
o Persoonlijke lessen onder de tab ‘Persoonlijke les’


Telefoon: SeniorWeb Laren-Blaricum 06-46175271



PC helpdesk, Brinkhuis Laren, elke werkdag tussen 10.00 - 12.00 u. De PC helpdesk
helpt u bij de aanmelding op de website.
Vul dan vast het formulier in aan de achterzijde van de folder.

Leslokaal
De Blaercom zaal P5
Schoolstraat 3
1261 EV Blaricum
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BIJ AANMELDEN VIA DE PC HELPDESK
UW GEGEVENS
Uw naam: ……………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: ……………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………..
Telefoon: …………………………………………………………………………………………….

AANVRAAG WORKSHOP
Welke cursus wilt u volgen? …………………………………………………………………..

AANVRAAG PERSOONLIJKE LES
 Wat wilt u leren? ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
 Op welk type apparaat / apparaten
O Windows PC / laptop
O Apple iPad
O Apple iPhone
O Apple Mac
O Apple Macbook
O Android tablet
 U bent: O Beginner

15-05-2020

O Gemiddeld
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