EDUCATIEVE EN INFORMATIEVE WORKSHOPS EN CURSUSSEN
Basiscomputercursus voor beginners
In deze cursus leert u omgaan met de computer, waarbij aandacht is voor sociale media.
Denk hierbij aan facebook, e-mails versturen, foto’s op de computer zetten, rippen van
cd’s, en het tekstverwerkingsprogramma Word Excel, Wordpath, Powerpoint etc.
Er wordt ingespeeld op de wensen van de deelnemers.
Datum:
Lestijd:
Kosten:
Begeleiding:
Aantal keren:
Plaats:

dinsdag 23 oktober
13.30 – 16.00 uur
gratis in het kader van de basiseducatie / Digi-taalhuis
Louise van Felius
7
Ons Hol, Hollum

Basiscomputercursus
Heeft u vorig jaar de basiscursus gevolgd, dan kunt u nu meedoen aan het vervolg.
Ook mensen die eerder eens een cursus hebben gevolgd, maar de kennis rondom de
computer willen ophalen kunnen deelnemen. Er wordt ook ingespeeld op de wensen van de
deelnemers.
Datum:
Lestijd:
Kosten:
Leiding:
Aantal keren:
Plaats:

dinsdag 23 oktober
19.30 – 22.00 uur
gratis in het kader van de basiseducatie / Digi-taalhuis
Louise van Felius
7
Ons Hol, Hollum

Digi-Taalhuis

!

Wat wil jij leren?

!
Altijd al moeite gehad met moeilijke brieven lezen? Lastig om je kind vlot voor te lezen?
Beter omgaan met de computer? Je geld slim gebruiken? Online leren betalen? Helpen op
school? Oudergesprekken en het rapport beter snappen? Je eigen talent ontwikkelen?
Daar kun je wat aan doen. Vanaf oktober 2018 kun jij je aanmelden voor het Digi-Taalhuis
in de Toel in Nes en in Ons Hol te Hollum. In het Digi-Taalhuis ga je samen met een
vrijwilliger aan de slag wat jij wilt verbeteren. In je eigen tempo, op je eigen manier. Dat
kan alleen of in een (klein) groepje. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Eerst meer informatie? Kijk dan op www. ikleermeer.nl of meld je aan!

Rabobank (op locatie) Online bankieren
De wereld verandert razendsnel. Via internet kunt u steeds meer regelen. Dat is makkelijk,
want u hoeft niet meer overal de deur voor uit. Toch kan het overweldigend zijn. Waar begint
u? Een beetje hulp is soms welkom. Onder het genot van een kopje koffie, helpen wij u graag
om vertrouwd te raken met bankieren op uw computer.
Datum: maandag 14 januari 2019
Op de middag.
Locatie: Rabobank Noordoost Friesland
Van Heeckerenstraat 12 Nes
Kosten: € 5,- Opgeven bij de Toel.

