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Cursus kennismaken met de iPad
Algemeen
U hebt een iPad aangeschaft of gekregen en wilt graag goed leren omgaan met dit apparaat. Het
Leercentrum de Brassershoeve biedt u de mogelijkheid om in een cursus met maximaal 4 cursisten (tijdens
corona maximaal 3) de basisvaardigheden te leren in een aangepast tempo en met voldoende ruimte voor
eigen inbreng.
In de lessen gebruikt u uw eigen iPad
Programma
In 7 lessen van 2 uur op een vaste dag in de week leren wij u de mogelijkheden van de iPad te ontdekken.
U leert onder andere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het bedienen van de iPad
Mailen met uw iPad
Internetten met uw iPad
De standaard apps en functies leren gebruiken
Apps downloaden en beheren
Foto’s en video’s maken
Basis Instellingen aanpassen
Beveiliging instellen en back-ups maken

Tijdens de cursus in 2021 wordt gebruik gemaakt van het boek: IPad voor senioren met IOS 14 en hoger.
Uitgever: Visual Steps. ISBN 978 90 5905 456 1 Prijs: € 22,99
Dit boek kunt u bij de boekhandel aanschaffen en is voor deze cursus verplicht. In november 2021
informeren wij u over het juiste boek voor de cursus in 2022.
Oefening baart kunst zegt het spreekwoord. Ook hier geldt, om rendement uit de cursus te kunnen
behalen is het noodzakelijk dat u thuis wekelijks een aantal uren oefent.
Cursuskosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 70,-Informatie
Kom eens langs in ons gezellige ontmoetingscentrum voor 55 plussers aan de Waterstraat 2 in Huizen. U
vindt daar ook inschrijfformulieren voor alle cursussen en workshops.
De formulieren en verdere informatie kunt u ook aanvragen via cursussen@debrassershoeve.nl of breng
een bezoek aan onze website op www.debrassershoeve.nl
Twijfelt u of de cursus wel iets voor u is? Bel gerust naar Geert Vedder op telefoonnummer
06 11 41 93 08. Hij helpt u graag verder.

