Computer- en Tabletcursussen in het “Keenter Hart”
Wilt u ook graag leren hoe u
met een computer of tablet
om moet gaan, zodat u
bijvoorbeeld kunt mailen
met uw familie?
De computercursussen in wijkgebouw het “Keenter Hart” in Weert zijn een groot succes en
al veel mensen hebben onze kleinschalige en betaalbare cursussen afgerond. In de
basiscursus krijgt u de beginselen van het computer-/tabletgebruik aangeleerd waarbij ook
internet en email worden behandeld. Ook wordt er stilgestaan bij videobellen (Skype). Alles
wordt stap voor stap en in uw tempo uitgelegd. De lesstof wordt op een groot scherm
geprojecteerd. Elke cursist maakt gebruik van een eigen laptop/tablet, zodat alle oefeningen
zelf uitgevoerd kunnen worden. Er wordt gewerkt met gestructureerde cursusboeken en
oefenbestanden. Ook krijgen de cursisten huiswerk mee om thuis verder uit te werken.
De Beginnerscursus Windows omvat 10 lessen van elk 2,5 uur.
Deelname aan de beginnerscursus kost € 95,00
inclusief cursusboek én koffie tijdens de pauze.
De Tablet-cursus (Android of iPad) bestaat uit 10
lessen van elk 2,5 uur. De deelnamekosten voor de beginnerscursus bedragen
€ 95,00 inclusief cursusboek én koffie tijdens de pauze.
De groepsgrootte is maximaal 6 personen, zodat er voldoende aandacht aan elke cursist
geschonken kan worden.
Heeft u al enige basiskennis? Dan bieden wij ook vervolgcursussen Windows en Tablet.
Onze ervaren docenten en begeleiders maken u graag wegwijs op ieder niveau. Het is
noodzakelijk dat u zelf een computer, laptop of tablet met internetverbinding en/of
bovenstaande programma’s heeft, zodat u thuis kunt oefenen met de onderdelen die u
tijdens de lessen geleerd heeft.
De cursussen worden gegeven 's morgens van 09.30 tot 12.00 uur en 's middags van 13.30
tot 16.00 uur. De indeling vindt plaats op basis van het aantal en de voorkeuren in de
aanmeldingen.
Indien u zich wilt aanmelden voor een cursus of eerst meer informatie wenst, kunt u contact
opnemen met de coördinator van de computerlessen Ook is er informatie verkrijgbaar bij de
receptie van Punt Welzijn en in het wijkgebouw van Keenter Hart.

Coördinator van de computerlessen: Miep Smeets
Telefoon: 06 - 1585 9767
E-mail: computercursuskh@vw.puntwelzijn.nl

