Meer weten van de iPad
De cursus is bedoeld voor mensen die de mogelijkheden van de iPad uitgebreider willen leren kennen.

Wat leert u in deze cursus?
•
foto’s maken, bekijken, eenvoudig bewerken, mailen,
•
foto’s kopiëren naar de computer met iTunes.
•
video’s (zoals filmen) afspelen, YouTube gebruiken als app. enz.
•
muziek op uw iPad zetten, kopiëren, afspelen enz.
•
werken met de apps agenda, herinneringen, contacten, alarm instellen, sorteren enz.
•
synchroniseren van uw iPad met uw computer (bv favorieten, contactpersonen, apps, agenda)
•
enkele 'handigheidjes' zoals grotere teksten, thuisknop instellen voor het maken van instellingen en
achtergrondinformatie.

Wat leert u niet?
Alle basishandelingen met de iPad.

Cursusduur en kosten.
De cursus bestaat uit 4 lessen van elk anderhalf uur.
De kosten van de cursus zijn € 50,00. Dit is inclusief het lesboek.

Welke voorkennis is nodig
Aanbevolen wordt:
•
een account iCloud (Apple)
•
een installatie van iTunes
•
een werkende wifi verbinding met internet thuis.
•
enige ervaring

Het gebruikte materiaal
Het boek Meer doen met uw iPad van Visual Steps wordt gebruikt
De cursisten moeten zelf de eigen (opgeladen) iPad meebrengen.
Vereiste besturingssysteem is iOS 7 of hoger.

Wat wordt van u verwacht?
Tijdens de lessen krijgt u uitleg, worden opdrachten voorgedaan en gaat u vervolgens zelf aan de slag. Het
echte studeren doet u thuis na de lessen. Het maken van opgegeven huiswerk is erg belangrijk. Regelmatig
oefenen is daarbij belangrijk en de sleutel naar succes (± 30 minuten per dag is voldoende, meer is beter).
Schrijf uw vragen/problemen op en stel ze de e.v. les aan de orde. En vergeet niet: domme vragen bestaan
niet.

Opmerkingen
Deze cursus is uitsluitend voor gebruik van een tablet van Apple (de zogenaamde iPad).
Voor andere tablets (Android) moet u een andere cursus volgen.
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