cursus
iPad basis

januari - februari 2019
woensdagochtend

basiscursus gebruik van de Apple iPad;
leer de basis van internet en e-mail
De cursus is bedoeld voor 50-plussers die geen of heel weinig ervaring
hebben met internet en e-mail. U maakt in een rustig tempo en begrijpelijke
taal, kennis met de Apple iPad.
De cursus duurt 5 ochtenden. U maakt een begin met internet en e-mail en
u leert enkele gratis apps te gebruiken.
De cursus is alleen geschikt voor gebruikers van een Apple iPad.
Voor andere merken, zoals voor de Samsung Galaxy Tab, bieden wij een andere cursus aan.
 wat heeft u nodig:
voorkennis is niet nodig.
U moet beschikken over een iPad die gebruiksklaar is, d.w.z.:
het is noodzakelijk dat:
- uw Apple-ID is ingesteld;
- een e-mailaccount van Gmail.com of Outlook.com is ingesteld.
Het is noodzakelijk dat u het volgende meeneemt naar de cursus:
- uw iPad, bij elke les met volle accu;
- uw Apple-ID;
- het wachtwoord van uw Apple-ID;
- uw gebruiksnaam + wachtwoord van uw gmail.com of
outlook.com-account.

 duur:
5 bijeenkomsten van circa 2 uur.
 data en tijden:
de cursus wordt aangeboden op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur
op 16, 23 en 30 januari, 6 en 13 februari.
 aantal cursisten:
maximaal 10; iedere cursist krijgt voldoende aandacht en begeleiding.
 kosten:
€ 60,00; bibliotheekleden € 54,00; inclusief uitgebreid cursusboek.

 noodzakelijke apparatuur:
u moet zelf een iPad meenemen naar de cursus. Bij de oudste modellen
van de iPad bestaat de kans, dat u niet alle mogelijkheden die in de
cursus worden getoond kunt gebruiken. Dit hoeft op zich dit geen
probleem te zijn.
 de volgende onderwerpen komen aan de orde:
- basishandelingen en de belangrijkste onderdelen;
- gebruik van het schermtoetsenbord;
- verbinding maken met internet via wifi;
- surfen op internet; zoeken van interessante sites;
- gebruik maken van enkele (gratis) apps;
- downloaden en beheren van apps
- e-mailen;
- foto maken en versturen;
- via de mail ontvangen foto's bewaren.

 voorwaarden:
 aanmelden kan uitsluitend schriftelijk door middel van het bijgevoegde
inschrijfformulier. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van betaling.
Lever het in bij de Klantenservice of stuur het naar
onderstaand adres. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging;
 de cursus vindt alleen doorgang bij voldoende deelnemers.
 tot een week voor het begin van de cursus is annuleren mogelijk.
Hierbij wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht;
 de Bibliotheek Oldenzaal behoudt zich het recht voor, wijzigingen in het
programma aan te brengen.
 de Bibliotheek Oldenzaal is een officieel leercentrum van de landelijke
instantie Seniorweb.
 contactgegevens:
de Bibliotheek Oldenzaal
Benno Strengers
Ganzenmarkt 11, 7571 CD, Oldenzaal
Telefoonnummer: 0541-512516
e-mail: benno.strengers@bibliotheekoldenzaal.nl

