VERGADERING WOENSDAG 5 JUNI 2019
Aanwezig: Frans, Odile, Hubert, Daniel, André, Hubert, Eddy, Patrick, José, Carla
Verontschuldigd: Pol, Nicole, Roland
EVALUEREN LESMOMENTEN VAN NAJAAR 2019
Maandagnamiddag: goed verlopen, vraag naar groot scherm
Maandagavond: ideaal 4 personen, goed verlopen, liefst enkel smartphone in de
toekomst
Dinsdagavond: 4 à 5 personen, goed verlopen, momenteel Tv om scherm van
de smartphone te verbinden een noodoplossing.
Donderdagavond: weinig kennis van de verkenner wat voor vertraging zorgde.
In de toekomst zeker een groot scherm nodig.
Vrijdagnamiddag: goede gemotiveerde groep, één oudere dame had een
Franse Windows versie en was licht dementerend wat voor wat moeilijkheden
en vertraging zorgde.
Data lesmomenten najaar 2019
Maandagnamiddag( Pol en André): smartphone en tablet
start maandag 16 september max. 5 personen
Maandagavond( José en Nicole): smartphone
start maandag 16 september max. 4 personen
Dinsdagavond( Daniel en André): smartphone
start dinsdag 17 september max. 5 personen
Donderdagavond( Hubert): fotoboek aanmaken (mits voorkennis verkenner) of
Iphone en Ipad
start donderdag 19 september max 4 personen

Vrijdagnamiddag( Patrick): initiatie computer
start vrijdag 13 september 2019 max 5 personen

VARIA
- Prijzen voor de cursus: initiatie computer 40 Eu en 20 Eu voor de vrijwilligers
Andere; 25 Eu en 12,5 Eu voor de vrijwilligers
- Momenteel 4 kandidaten voor initiatie computer, 1 voor Ipad.
- Doorgekregen van Monique dat er 4 personen interesse hebben voor Windows
10. Carla neemt contact op om te luisteren of dit enkel voor de Verkenner is.
Patrick wil hier eventueel cursus voor geven.
- We zouden in de toekomst cursus willen aanbieden rond social media:
Facebook, Instagram. Niemand van onze lesgevers voelt zich geroepen om dit te
geven. Via de Facebookgroep Je bent van Oostkamp als wordt er een oproep
gedaan. Als iemand in zijn omgeving iemand kent die dit zou willen geven mag
je deze doorverwijzen naar Carla.
- In de toekomst een les voor de vrijwilligers van de kassa voor het gebruik van
Whatsapp. Patrick wil dit geven samen met nog een persoon( Odile zijn
dochter?).
- Aan Eddy doorgeven of er cursussen moeten bijgemaakt worden. Eddy maakt
de computers klaar voor de nieuwe start in september.
- Roland abonnement inorde maken voor de simkaart van de telefoon van
Onbegrensd.
- Demonstratie door Odile voor gebruik van groot scherm via Apple en gebruik
Tv via Google. Deze zal aangekocht worden. Eventueel voor start van cursussen
in september nog een keer samenkomen. Waar zeker Pol de specialist in Google
kan aanwezig zijn om alles te demonstreren voor het gebruik van de Tv.
- In de Merel nieuwe cursussen aangekondigd.

- Carla schrijft de kandidaten persoonlijk in ( ook betaling van de cursus,
bevraging welk besturingssysteem,kennis Verkenner, verwachtingen cursus, etc)
- Moesten er nog tips/ bemerkingen zijn mag je deze altijd melden aan Carla
via mail of whatsappgroep.
Een fijne vakantie voor allen
voor verslag, Carla

