O

f we het nu willen of niet, de
computer
wordt
steeds
belangrijker voor ons: Bankieren,
kopen, vakantie, nieuws, overheid,
Email etc. Daarom biedt ’t Gilde
Maastricht U diverse cursussen:

Beginnerscursus.
De Beginnerscursus is speciaal
voor mensen die nog nooit met een
computer hebben gewerkt. Onze
ervaren docenten, zelf senioren,
zijn er op getraind om ook de
oudere cursisten te helpen hun
eerste stappen in de digitale
wereld te zetten. In een rustig
tempo leert U de basisbeginselen
van de computer onder de knie te
krijgen, maar ook het gebruik van
Internet en E-mail (eenvoudig).
Een lesboekje is inbegrepen.
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Vervolgcursus.

Voor iedereen die, al of niet na
de Beginnerscursus, kennis wil
maken met de vele mogelijkheden die de computer U kan
bieden. Enige voorkennis is dus
wel vereist. Deze cursus is
modulair van opzet: De cursisten
kunnen mede de inhoud van de
cursus bepalen. Volgende
onderwerpen worden in ieder
geval behandeld:
- Het beheren en maken van
mappen en bestanden.
- Ms-Word (Eenvoudig).
- E-mail: Bijlagen ontvangen,
maken, opslaan.
- Internet, favorieten,
geschiedenis en beveiliging.
- Foto’s beheren.
- Vele andere onderwerpen.

Computercursussen
2018 – 2019
Beginners
Vervolg
Tablet
Fotobewerking
Videobewerking
Office 2016
(op aanvraag)
 Bewust
Fotograferen.







Officieel Leercentrum

Tablet

Cursussen.

(I-Pad of Android)
Hiervoor worden aparte
cursussen georganiseerd. Deze
zijn zowel voor beginners als ook
gevorderden te volgen.
Uw eigen tablet meenemen!

Algemeen:
Alle computercursussen bestaan
uit zeven lessen van 90 minuten.
Bewust fotograferen 7 lessen.
Tablet cursus 5 lessen. Dit kan
event. verlengd worden.
De planning van de diverse
cursussen wordt gemaakt aan de
hand van de aanmeldingen,
waarbij zo veel als mogelijk
rekening wordt gehouden met de
wensen van de cursisten met
betrekking tot dag en tijdstip.
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Aanmelden:
Kosten:

(Inclusief Lesmateriaal)

Beginners
€ 52,00
Vervolg
€ 52,00
Tablet
€ 25,00
Alleen bij voldoende deelnemers:
Fotobewerking
€ 52,00
Videobewerking
€ 52,00
Office (op verzoek) € 52,00
Bewust Fotograferen € 52,00

Daarbij komt nog een eenmalige
onkostenvergoeding voor uw
aanbieder ad € 20,00 die bij de
eerste les contant dient te
worden voldaan. (tablet € 15,00)
Bij annulering van een cursus
door de deelnemer, wordt €5,00
administratiekosten in rekening
gebracht.

Stichting ’t Gilde
Pastoor Habetsstraat 42
6217 KM Maastricht
Tel: 043-3440910
e-mail:
gildemaastricht@gmail.com
Website:
www.gildemaastricht.nl

Kantooruren:
Ma t/m Do 14.00-16.00 uur
Vrijdag
10.00-12.00 uur

