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Computer Themamiddagen 

 

 

Groep 22 :  Themamiddagen met diverse onderwerpen;  
Duur :   6 lessen à 2 uur 
 
Nadat u de computercursus voor beginners heeft gevolgd of al enige vaardigheid op 
een computer bezit, kunt u deelnemen aan de computerworkshops. Deze Computer 
Themamiddagen bestaan uit meerdere bijeenkomsten van elk 2 uur.  
 
Onderwerpen voor de (huidige) Themamiddagen: 
 

1  Mappen maken en beheren – met de Verkenner werken. 

 Werken met de USB-stick en de externe harde schijf.  
 Hoe werkt een Cloud (Dropbox of OneDrive).  
 

2  Veilig surfen (op het internet). 

 Zoeken op internet, downloaden en hotel zoeken/boeken. 
 Informatie over verschillende browsers.  
 

3  E-mailen en bijlages toevoegen (het verschil tussen POP3 en IMAP). 

 Print screen maken en Knipprogramma gebruiken.  
 

4  Updaten en beveiliging.  

 Het opschonen van de computer. 
 Computer herstellen na een crash.  
 

5  De appstore en werken met apps en tegels. 

 Installeren en verwijderen van programma’s.  
 

6  Hoe werkt een Android Tablet. 

 Hoe werkt een Android Smartphone.  
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Computer Themamiddag beschrijvingen 

 

1. Opslag van bestanden.  
Tijdens deze themamiddag leren we de verschillende soorten 
opslagmogelijkheden, hoe we systematisch onze opslag organiseren en 
hoe we ons beveiligen tegen defect gaan van apparaten waardoor onze 
bestanden ineens niet meer in te zien zijn. 

 

2. Internet, je kan niet zonder. 
Tijdens deze themamiddag kijken we naar de verschillende browsers en 
wat je daarvan moet weten. Hoe werk je op een veilige manier met internet, 
hoe zit dat met downloaden, hoe herken je foute websites. Er is ruimte voor 
onderwerpen die door de deelnemers worden aangedragen, zoals online 
kopen. 

 

3. E-mailen.  
Tijdens deze themamiddag leren we je het verschil tussen de twee  
e-mailpostkantoren die er zijn (IMAP-POP3), hoe een e-mail samengesteld 
wordt en hoe we bijvoorbeeld bijlagen of afbeeldingen toevoegen. 

 

4. Computer onderhoud en beveiliging. 
Tijdens deze themamiddag leren we je hoe je je computer of laptop kunt 
opschonen, hoe hij “up to date” gehouden en beveiligd kan worden en hoe 
hij hersteld wordt bij een probleem 

 

5. Werken met Windows Store, apps en tegels. 
Tijdens deze themamiddag kijken we naar de Windows Store van Windows 
10, hoe je nieuwe apps kunt opzoeken, ophalen en na installatie gebruiken. 
Het weer verwijderen komt ook aan bod en we bekijken tegels met 
dynamische informatieweergave 

 

6. Mobiele apparatuur met Android. 
Tijdens deze themamiddag leren we uitgebreid in op het omgaan met 
apparaten, die draaien met het besturingssysteem Android. We bekijken 
een aantal nuttige toepassingen en een aantal bedieningskneepjes 
passeren de revue. 

 
 


