1

RAPPORT

DIGITALE LEEROMGEVING:
LEREN WERKEN MET EEN TABLET
ANNEX A. SCRIPTS

Sofie Vandenbroucke

Scripts

DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET ANNEX A. _SCRIPTS

CEMO

2

Scripts
0. BASISVEREISTEN VOOR HET LEREN WERKEN MET EEN TABLET-PC
Basisvereisten: De iPad inschakelen, uitschakelen, vergrendelen en ontgrendelen
0.1. De iPad inschakelen
0.2. De iPad uitschakelen
0.3. De iPad vergrendelen
0.4. De ipad ontgrendelen

5
5
5
6

Basisvereisten: De batterij opladen
0.5. Opladen van de batterij

6

Basisvereisten: basisvaardigheden
0.6. Basisvaardigheden voor het werken met een iPad

7

1. DE CAMERA-APP
Camera-app: basis
1.1 Foto’s nemen
1.2 Scherpstellen en belichting regelen
1.3 Foto dichter of verder nemen

8
8
8

Camera-app: extra
1.4. Schakelen tussen de camera aan de voor- en achterzijde
1.5. Recent genomen foto’s bekijken en verwijderen
2.

9
9

DE FOTO-APP

Foto-app: basis
2.1. Alle foto’s bekijken

10

Foto-app: extra
2.2. Aanmaken van een foto-album

Scripts

DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET ANNEX A. _SCRIPTS

10

CEMO

3

3. DE INTERNET-APP
Internet-app: basis
3.1. Een webpagina opzoeken en openen via een zoekmachine
3.2. Een koppeling op een webpagina openen (in hetzelfde tabblad)

12
12

Internet-app: extra
3.3. Een koppeling op een webpagina openen in een nieuw tabblad
3.4. Een webpagina rechtstreeks openen
3.5. Een snelkoppeling plaatsen op het bureaublad
3.6. Een bladwijzer toevoegen en bekijken

13
13
13
14

4. DE MAIL-APP
Mail-app: basis
4.1. Een mail lezen

15

Mail-app: extra
4.2. Een mail schrijven
4.3. Een mail verwijderen

15
15

5. DE SKYPE-APP
Skype-app: basis
5.1. Een telefoon- of videogesprek voeren via Skype

17

Skype-app: extra
5.2. Een Skype-account maken
5.3. Inloggen via Skype
5.4. Een contactpersoon toevoegen binnen Skype
5.5. Het Skype-profiel bewerken

Scripts

DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET ANNEX A. _SCRIPTS

17
18
18
18

CEMO

4

6. DE AGENDA-APP
Agenda-app: basis
6.1. Agenda openen en de planning weergeven
6.2. Door de agenda bladeren
6.3. Reageren op een herinnering van een afspraak

19
19
19

Agenda-app: extra
6.4. Toevoegen van afspraken
6.5. Wijzigen van afspraken
6.6. Verwijderen van afspraken

20
21
21

7. DE CONTACTEN-APP
Contacten-app: basis
7.1. Een contact opzoeken en bekijken

22

Contacten-app: extra
7.2. Toevoegen van een nieuwe contactpersoon
7.3. De gegevens van een contactpersoon wijzigen
7.4. Een contactpersoon verwijderen

22
23
24

8. DE IPAD INSTELLINGEN
8.1. Internettoegang
8.2. Het volume van de iPad regelen
8.3. Het geluid van meldingen
8.4. Geluidsinstellingen
8.5. Helderheid en achtergrond
8.6. De oriëntatie van de iPad

25
25
26
26
27
27

9. DE IPAD APPLICATIES
9.1. Applicaties verschuiven van plaats
9.2. Mappen maken met applicaties
9.3. Applicaties sluiten
9.4. Een apple-account aanmaken via de iPad
9.5. Een gratis app downloaden en instelleren
9.6. Applicaties van de iPad verwijderen

Scripts

DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET ANNEX A. _SCRIPTS

29
29
29
30
30
31

CEMO

5

0. BASISVEREISTEN VOOR HET LEREN WERKEN MET EEN TABLET-PC
Basisvereisten: De iPad inschakelen, uitschakelen, vergrendelen en ontgrendelen
0.1. De iPad inschakelen
Alvorens u met de iPad aan de slag kunt, dient u hem eerst in te schakelen. Om de iPad in te
schakelen, moet u gebruik maken van de sluimerknop. Dit is de sluimerknop (tonen). Druk nu
lang aanhoudend op de sluimerknop (doen). Stop met drukken op de sluimerknop van zodra
u het Aplle-icoon ziet verschijnen (doen). Wacht nu even tot er een nog een nieuw scherm
verschijnt. Op het nieuwe scherm ziet u onderaan een rechthoekje met ‘ontgrendel’ (tonen).
U kunt ontgrendelen door het pijltje in dit rechthoekje van links naar rechts te bewegen via
een sleepbeweging (tonen). Als u echter te lang wacht met het verrichten van deze
handeling, zal het scherm zwart worden, zoals bij mij nu. U kunt het scherm opnieuw
oplichten en alsnog ontgrendelen door op de thuisknop te drukken (doen). Sleep nu het
pijltje van links naar rechts (doen). U komt nu op het bureaublad of het beginscherm van uw
iPad terecht. Dit betekent dat de iPad is ingeschakeld.
0.2. De iPad uitschakelen
In dit filmfragment leert u hoe u uw iPad kunt uitschakelen.
Als u de iPad wenst uit te schakelen, dient u net als bij het inschakelen lang aanhoudend op
de sluimerknop te drukken tot u bovenaan het scherm een rechthoekje met ‘zet uit’ ziet
verschijnen (tonen en doen). Onderaan het scherm komt ‘annuleer’ op het scherm (tonen). U
kunt de iPad uitzetten door het pijltje in dit rechthoekje van links naar rechts te bewegen via
een sleepbeweging. Als u echter te lang wacht met het uitvoeren van deze handeling, zal het
bureaublad of het beginscherm van uw iPad opnieuw verschijnen, zoals bij mij nu. U kunt de
iPad alsnog uitschakelen door opnieuw lang aanhoudend op de sluimerknop te drukken
(doen). Sleep nu het pijltje van links naar rechts (doen). Een wachtsymbool verschijnt nu
(tonen). Dit betekent dat de iPad bezig is met uitschakelen. Wacht even tot het scherm
volledig zwart kleurt (tonen). De iPad is nu volledig uitgeschakeld.
0.3. De iPad vergrendelen
In dit fragment wordt u aangeleerd hoe u uw iPad kunt vergrendelen. Als de iPad vergrendeld
is, gebeurt er niets wanneer u het scherm aanraakt. Het is interessant om vergrendelen te
gebruiken, omdat u na een pauze opnieuw sneller aan de slag kunt als de iPad niet volledig
werd afgesloten.
De iPad kan op drie manieren worden vergrendeld. De iPad kan automatisch vergrendelen,
de iPad kan handmatig worden vergrendeld en de iPad kan worden vergrendeld met de
smartcover. In dit videofragment bespreek ik kort even deze drie manieren van vergrendelen.
Manier 1: automatisch vergrendelen (tussenpagina met dit op). Uw iPad zal automatisch
vergrendelen als u het scherm enkele minuten lang niet aanraakt (tonen dat het automatisch
vergrendelt). Zoals u ziet wordt het scherm van de iPad dan volledig zwart.
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De tweede manier is het handmatig vergrendelen van de iPad. (tussenpagina met manier 2:
handmatig vergrendelen). Om handmatig te vergrendelen dient u kort op de sluimerknop te
drukken (doen). Zoals u ziet wordt ook nu het scherm van de iPad volledig zwart.
De derde en laatste manier van vergrendelen is vergrendelen via de smartcover
(tussenpagina met manier 3: vergrendelen met de smartcover). U kunt de iPad automatisch
vergrendelen door de hoes te sluiten (doen).
0.4. De ipad ontgrendelen
In dit fragment wordt u aangeleerd hoe u uw ipad kunt ontgrendelen.
Net zoals bij het vergrendelen is er meer dan één manier om de iPad te ontgrendelen. Zo kan
ik de iPad handmatig ontgrendelen, maar kan ik hem ook ontgrendelen met de smartcover.
In dit videofragment bespreek ik kort even deze twee manieren van ontgrendelen.
De eerste manier om te ontgrendelen is het handmatig ontgrendelen (tussenpagina met
manier 1: handmatig vergrendelen). Om handmatig te ontgrendelen dient u eerst op de
thuisknop te drukken (doen). Er verschijnt nu een nieuw scherm. Onderaan ziet u een
rechthoekje met ‘ontgrendel’ verschijnen (tonen). U kunt ontgrendelen door het pijltje in dit
rechthoekje van links naar rechts te bewegen via een sleepbeweging (tonen). Als u echter te
lang wacht met het verrichten van deze handeling, zal het scherm zwart worden, zoals bij mij
nu. Dit betekent dat de iPad zichzelf terug automatisch heeft vergrendeld. U kunt het scherm
opnieuw oplichten en alsnog ontgrendelen door op de thuisknop te drukken (doen). Sleep nu
het pijltje van links naar rechts (doen). Uw iPad is nu ontgrendeld.
Een tweede manier om de iPad te ontgrendelen is via de smartcover (tussenpagina met
manier 2: ontgrendelen met de smartcover) . U kunt deze manier van ontgrendelen echter
enkel gebruiken als uw iPad werd vergrendeld via het sluiten van de smartcover. U kunt de
iPad automatisch ontgrendelen door de hoes te openen (doen). Het scherm waarmee u
eindigde verschijnt nu (tonen).

Basisvereisten: De batterij opladen
0.5. Opladen van de batterij
De iPad is een toestel met een ingebouwde oplaadbare batterij. Net als bijvoorbeeld
in een fototoestel moet deze batterij herhaaldelijk worden opgeladen om zijn mogelijkheden
optimaal te kunnen benutten. Dit kan u doen door het toestel op een stopcontact aan te
sluiten. In dit videofragment leert u hoe u dit kan doen.
Maar hoe merkt u nu dat u uw batterij moet opladen? Wel, dit ziet u in de rechterbovenhoek
van de statusbalk van uw iPad (tonen). Daar vindt u steeds een batterijtje en een percentage.
Wanneer daar staat 100%, betekent dit dat uw batterij volledig is opgeladen, ofwel dat de
oplaadstatus 100% is. Ziet u echter een andere percentage staan, dan is de batterij niet
volledig opgeladen. U kunt de batterij steeds opladen wanneer u dit wenst, maar het is echt
nodig als het batterijtje rechts bovenaan in uw scherm rood kleurt, of als een kadertje zoals
dit op uw scherm verschijnt (tonen) met de melding dat de batterij bijna leeg is en ik nog
slechts 10% batterijlading over heb. Ik druk op sluit om terug te keren (doen). Zoals u ziet in
de rechterbovenhoek van uw scherm bedraagt het restpercentage van mijn batterij
inderdaad nog slechts 10%. Om de batterij op de laden heeft u naast uw iPad ook nog een
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kabeltje (tonen), een stekker (tonen), een stekkerhouder met USB-poort (tonen) en een
stopcontact nodig. Begin met het schuiven van de stekker in de stekkerhouder (tonen en
doen). Sluit vervolgens het USB-uiteinde van het kabeltje aan op de stekkerhouder met USBpoort (tonen en doen). Zorg hierbij dat het tekentje op het USB-uiteinde bovenaan ligt. Steek
nu het dock-uiteinde van het kabeltje in de dockaansluiting van uw iPad (tonen en doen).
Zorg er hier eveneens voor dat het tekentje opnieuw bovenaan staat. Steek tot slot de
stekker in het stopcontact. U ziet nu in de rechterbovenhoek van uw scherm, dat uw batterij
aan het opladen is (tonen). Dit merkt u aan het bliksemteken dat in het batterijtje verschijnt
(tonen). Als de batterij volledig is opgeladen, is het best het kabeltje uit uw iPad te halen. Dit
kunt u doen door dockuiteinde voorzichtig uit de iPad te trekken (tonen en doen).

Basisvereisten: basisvaardigheden
0.6. Basisvaardigheden voor het werken met een iPad
In dit videofragment overloop ik met u de 6 voornaamste basisvaardigheden voor het werken
met een iPad.
(telkens nieuw tussenblad met de basisvaardigheid als titel, vervolgens de basisvaardigheid
uitvoeren)
-
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1. DE CAMERA-APP
Camera-app: basis
1.1. Foto’s nemen
In dit filmpje zal getoond worden hoe u foto’s kan nemen met uw iPad.
Om foto’s te nemen heeft u een camera nodig. De iPad is voozien van twee camera’s. Dit is
de camera aan de voorzijde van de iPad (aanwijzen), dit is de camera aan de achterzijde van
de iPad (aanwijzen). Vooraleer we gebruik kunnen maken van onze camera’s, moeten we de
iPad aanzetten. Dit leerde u vroeger al. (legt iPad aan). Als u de iPad aanlegt komt u
automatisch op het bureaublad terecht, zoals ik nu. De applicatie die we nodig hebben om
een foto te nemen is de camera-app. Dit is de camera-app (aanwijzen). Door op de applicatie
te tikken, opent u de camera-app (doen). Er opent zich een scherm. De iPad kiest
automatisch voor de camera aan de achterzijde van de iPad. Dit merkt u door de camera
even te richten (doet dit). Om een foto te nemen, dienen we het icoontje met het fototoestel
aan te tikken. Dit vindt u aan de rechterzijde van uw iPad (tonen). Als u liever een horizontale
foto wilt nemen, kan u de iPad eenvoudigweg draaien. (dit doen). Richt uw camera en tik op
het icoontje met het fototoestel (dit doen). Terwijl u dit doet, hoort u een geluidje. Ik doe het
even opnieuw (doen). Ik heb nu mijn eerste foto’s genomen.
1.2. Scherpstellen en belichting regelen
In dit filmpje wordt u aangeleerd hoe u foto’s kan scherpstellen en de belichting ervan kan
regelen.
Open de camera-app (doen). Om een foto scherp te stellen en de belichting te regelen tikt u
met uw vinger in een gebied waarop u wilt scherpstellen of waarvan u de belichting wilt
aanpassen. Als ik bijvoorbeeld wil scherpstellen op de kerstboom (iets vernoemen dat in de
omgeving staat), dan tik ik dat gebied aan (doen). U ziet een vierkantje met streepjes
verschijnen. Dit betekent dat de aanpassing is gebeurd. U kan vervolgens een nieuwe foto
nemen door op het icoontje met het fototoestel te tikken (richten en doen).
1.3. Foto dichter of verder nemen
In dit filmpje kan u zien hoe u een foto van dichter of verder kan nemen, of, hoe u met andere
woorden kan in- en uitzoomen met uw camera.
Open de camera-app (doen) en richt uw camera naar iets in uw omgeving. Als u wilt kan u inen uitzoomen. Daarvoor moet u het volgende doen: maak met twee vingers een
knijpbeweging op het scherm (doen). Onderaan het scherm ziet u de werkbalk inzoomen
verschijnen (toon dit). Om in te zoomen, kan u het witte bolletje in de werkbalk naar de plus
toe te bewegen (tonen en doen). Merkt u een verschil? Om uit te zoomen kan u het witte
bolletje in de werkbalk naar de min toe bewegen (tonen en doen). Een andere manier om in
te zoomen, is twee vingers uit elkaar bewegen. (doen) Terug uitzoomen doet u door uw twee
vingers opnieuw naar elkaar toe te bewegen (doen).

Scripts

DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET ANNEX A. _SCRIPTS

CEMO

9

Camera-app: extra
1.4. Schakelen tussen de camera aan de voor- en achterzijde
In dit filmpje leert u schakelen tussen de camera aan de voor- en achterzijde van uw iPad.
U weet dat er zich zowel aan de voor- als aan de achterzijde van uw iPad een camera bevindt.
Als u de camera-app opent (doen), dan kiest de iPad automatisch voor de camera aan de
achterzijde van de iPad (tonen door te richten). Het is echter mogelijk om te schakelen
tussen de camera aan de voor- en achterzijde. Dit doet u door op het icoon met het
fototoestel met de twee pijlen aan de onderzijde van het scherm te tikken (dit doen). Zoals u
ziet is het camerabeeld veranderd. Zo kom ik bijvoorbeeld in beeld. Als u opnieuw naar de
camera aan de achterzijde van de iPad wilt schakelen, dan tikt u opnieuw op het icoon met
het fototoestel (doen en tonen).
1.5. Recent genomen foto’s bekijken en verwijderen
In dit filmpje wordt aangeleerd hoe u recent genomen foto’s kan bekijken en verwijderen.
Open de camera-app (doen) . U heeft recent enkele foto’s genomen. Die kan u bekijken door
op het vierkantje met de minitatuurweergave links onderaan in het scherm te tikken
(aantonen). Een filmrol verschijnt onderaan het scherm. Als ik even wacht, of als ik het
scherm even niet aanraak, zal de balk met de minitaturen verdwijnen. Als u ze opnieuw wilt
weergeven, tikt u gewoon even opnieuw op het scherm (doen). Om een foto te bekijken kan
u twee dingen doen. Ofwel tikt u onderaan op een foto in de filmrol (doen). Deze foto
verschijnt dan. (doen). U kan echter ook naar links of naar rechts vegen, om naar een vorige
of volgende foto te gaan. Nu ga ik naar een volgende foto (doen). Nu ga ik naar een vorige
foto (doen). Als u een foto wilt verwijderen, gaat u eerst naar deze foto (doen, een foto
kiezen uit de lijst). Tik vervolgens éénmaal op deze foto om de werkbalken weer te geven
(doen). Tik nu op de vuilnisbak in de rechterbovenhoek van het scherm. (doen). Tik op
verwijder foto. (doen). De foto is nu verwijderd. Als u wilt terugkeren naar camera, tik dan
eerst op een foto, zodat de werkbalken opnieuw verschijnen (doen). Tik nu bovenaan op
gereed in de rechterbovenhoek van het scherm (doen). Nu kan u uw camera opnieuw richten
en een foto nemen (doen).
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2.

DE FOTO-APP

Foto-app: basis
2.1. Alle foto’s bekijken
In dit filmfragment leert u hoe u foto’s kan bekijken met de foto-app.
De applicatie met de zonnebloem is de foto-app. Ik open deze applicatie door er op te tikken
(aantikken). Er opent zich een scherm. Om een foto op het volledige scherm weer te geven, kan u
op deze foto tikken (doen, foto kindje met ballonnen). Het is ook mogelijk om in te zoomen op
een detail in de foto. Als u bijvoorbeeld wilt inzoomen op de balpen, beweegt u twee vingers van
elkaar weg (doen), en verschuift u de foto wat met één vinger, zodat de balpen mooi in het
midden in beeld komt (doen). Als u terug wilt uitzoomen, beweegt u uw twee vingers naar elkaar
toe (doen). Er is echter nog een manier om in te zoomen. Dit kan door dubbel te tikken op het
deel waarop u wilt inzoomen. Als ik bijvoorbeeld wil inzoomen op het gezicht van de mevrouw,
dan tik ik daar twee keer op (doen). Als ik terug wil uitzoomen, tik ik opnieuw twee keer op de
foto. (doen).
Als ik terug wil naar de werkbalk en de filmrol, dan moet ik éénmaal tikken op mijn foto. (doen).
Zoals u ziet, komen deze nu tevoorschijn. U kan naar een willekeurige foto gaan door op deze
foto te tikken in de filmrol (doen). U kan echter ook naar een vorige of volgende foto gaan door
te vegen naar links (korte pauze) of rechts (doen). Meer uitleg hierover vindt u in filmfragment
1.5. Als u wilt stoppen, dan tikt u eerst eenmaal op de foto om de werkbalk weer te geven.
(doen). Tik nu op het woord in de linkerbovenhoek (doen). U bent nu terug bij het beginscherm
van de foto-app. Als u de foto-app volledig wilt afsluiten, druk dan op de thuisknop (doen). U
komt nu opnieuw op de het bureaublad of het beginscherm van uw iPad terecht.

Foto-app: extra
2.2. Aanmaken van een foto-album
In dit filmpje wordt getoond hoe u een fotoalbum kunt maken.
Open daarvoor de foto-app (doen). Momenteel staat de werkbalk bovenaan ingesteld op ‘foto’s’
(aanwijzen). We willen dit echter wijzigen naar ‘albums’. U moet daarvoor in deze werkbalk op
‘albums’ tikken (doen). U komt nu op een scherm met een filmrol. Om een nieuw album aan te
maken, moet u op het plusteken in de linkerbovenhoek tikken (aanwijzen). U krijgt een kader te zien
met ‘nieuw album’( aantonen), alsook een klavier om tekst te typen (aantonen). Typ de naam van het
album door gebruik te maken van de letters die verschijnen, vb. ‘foto Sofie’. (doen). Tik vervolgens
op bewaar. (doen). Bovenaan zie ik geschreven ‘Voeg foto’s toe aan ‘foto Sofie’. (tonen). De iPad
vraagt dus dat ik foto’s selecteer die ik aan het alfbum ‘foto Sofie’ wil toevoegen. U kunt foto’s die u
wilt toevoegen aan uw album selecteren door erop te tikken (doen). Als een foto geselecteerd is,
staat er een blauw icoontje bij (tonen). Indien u de foute foto hebt aangetikt, kan u het blauw
icoontje gewoon wegdoen, door nogmaals op de foto te tikken (doen). Het blauwe icoontje is nu weg
(tonen). Selecteer nu alle foto’s die u aan het album wilt toevoegen (doen, 5). Ziezo, ik wil deze vijf
foto’s aan het album ‘foto Sofie’ toevoegen. Tik nu op ‘gereed’ in de rechterbovenhoek (doen). Het
album wordt automatisch toegevoegd bij de filmrol (tonen). U kan de foto’s van uw albums bekijken
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door op het album te tikken (doen). Zoals u ziet worden de foto’s dan opnieuw in miniatuur
weergegeven. Ze kunnen nu bekeken worden zoals u eerder reeds geleerd heeft (gewoon een foto
een keer aantikken en doorbladeren).
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3. DE INTERNET-APP
Internet-app: basis
3.1. Een webpagina opzoeken en openen via een zoekmachine
In dit fragment leert u hoe u een webpagina kan opzoeken en openen via een zoekmachine.
Om dit te kunnen doen, heeft u de app nodig om van het internet gebruik te kunnen maken.
Deze app heet ‘safari’. Dit is de safari-app (aantonen). Tik nu op deze app (doen). Nu opent er
zich een startpagina. Het kan zijn dat dit (aantonen) wit is bij jullie. Bij mij is dit echter niet zo,
omdat ik eerder al iets gezocht heb op het internet. Bovenaan rechts vinden we een vakje
waar ‘zoek’ staat (aantonen). Tik nu dat vakje aan (doen). De recente zoekacties (tonen) en
een toetsenbord (tonen) verschijnen. Ik zou graag de krant ‘De Morgen’ online bekijken. Typ
in het vakje ‘zoek’ daarom als voorbeeld nu de woorden ‘De Morgen’ (doen). Klik vervolgens
op zoek. Zoek vindt u op het toetsenbord (tonen en doen). U komt nu automatisch terecht in
de zoekmachine google (tonen). Ik veeg nu even naar beneden om u te tonen dat er heel wat
mogelijke keuzes verschijnen voor mijn zoekterm ‘De Morgen’ (scrollen en tonen). U ziet dat
het niet ophoudt bij deze ene pagina, maar dat ik ook naar een andere pagina kan gaan
(tonen). Dit kan u doen door op volgende te klikken (doen). Ik keer nu echter terug naar de
eerste pagina (doen). Als ik op de blauwe letters zou tikken (tonen), dan opent de
desbetreffende pagina. Als u vindt dat deze letters wat klein zijn weergegeven, kan u ook
inzoomen, door de vingers van elkaar weg te bewegen (doen). Ik kies voor de eerste pagina,
de morgen home, en klik hierop (doen). Ziezo. Nu bent u op de pagina die u wilde bekomen,
de website van de krant ‘De Morgen’. Als u de website wat heeft bekeken en deze opnieuw
wenst af te sluiten, dan kunt u dit doen door in de linkerbovenhoek op het kruisje of
maalteken te tikken (tonen en doen). De pagina is nu gesloten en een leeg internetveld
verschijnt. Om terug te keren naar het beginscherm, tikt u op de thuisknop (doen).
3.2. Een koppeling op een webpagina openen (in hetzelfde tabblad)
In de filmpje leert u een koppeling op een webpagina openen.
Ga daarvoor opnieuw naar de pagina van ‘de morgen’. Indien u niet meer weet hoe dat
moet, kijk dan even terug naar het vorige filmpje. Ik herhaal het nog even kort. U opent
internet (doen). U geeft ‘de morgen’ in als zoekactie (doen). U opent de website van de
morgen (doen). U bent nu op de website van de krant ‘De morgen’. Op deze website ben ik
geïnteresseerd in de informatie over het weer. De koppeling ‘weer’ vindt u bovenaan de
pagina (tonen). Om de koppeling te openen, zal ik er op moeten tikken. Omdat de koppeling
echter nogal klein is, ga ik eerst wat inzoomen door de vingers uit elkaar te bewegen (doen).
Tik nu op de koppeling die u wilt openen, namelijk de koppeling ‘weer’ (doen). U ziet, de
koppeling opent zich nu automatisch. Als u echter gemist bent, of u wilt een andere
koppeling openen van het voorgaande blad, dan kunt u gewoon terugkeren. Dit doet u door
op het pijltje links bovenaan te tikken (tonen en doen).
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Internet-app: extra
3.3. Een koppeling op een webpagina openen in een nieuw tabblad
In dit fragment leert u een koppeling op een webpagina openen in een nieuw tabblad.
Ga opnieuw naar de pagina van ‘De Morgen’. Indien u niet meer weet hoe dat moet, ga dan even
terug naar fragment 3.1. Ik herhaal het nog even kort. U opent internet (doen). U geeft ‘De
Morgen’ in als zoekactie (doen). U opent de website van de morgen (doen). U bent nu op de
website van de krant ‘De morgen’. Op deze website ben ik geïnteresseerd in de informatie over
het weer. De koppeling ‘weer’ vindt u bovenaan de pagina (tonen). In het vorige fragment leerde
u al hoe u een koppeling kan openen in hetzelfde tabblad. Dit deed u namelijk door er op te
tikken (doen). Ik keer nu even terug, omdat er nog een andere mogelijkheid is (doen). Om terug
te keren druk ik op het pijltje links bovenaan (doen). De andere mogelijkheid bestaat erin, dat u
een koppeling opent in een nieuw tabblad. Dit wil zeggen dat u verschillende websites
tegelijkertijd open zet. Hoe gaat u daar nu voor te werk? Wel, blijf het woord ‘weer’ aantikken
tot het menu verschijnt (doen). U ziet, ik bleef even drukken en het menu verscheen vanzelf.
Binnen het menu heeft u verschillende mogelijkheden (aantonen). Tik nu op ‘Open in nieuw
tabblad’ (doen). U ziet nu dat het nieuwe tabblad bovenaan verschijnt naast het huidige tabblad
(aantonen). Ik open nu het nieuwe tabblad door er op te tikken (doen). Zoals u ziet opent zich nu
een nieuw scherm (aantonen). U kan schakelen tussen tabbladen, door het gewenste tabblad
aan te tikken (doen, paar keer).
3.4. Een webpagina rechtstreeks openen
In fragment 3.1. leerde u reeds hoe u een webpagina kan opzoeken en openen via een
zoekmachine. In dit filmpje, leren we u hoe u een webpagina rechtstreeks kan openen. Of, m.a.w.,
hoe u een webpagina kan openen zonder gebruik te maken van een zoekmachine.
Open het internet door op de safari-app te tikken (doen). In de balk bovenaan (tonen) kunt u een
webadres typen door er op te tikken. Zoals u ziet is dit bij mij al gebeurd (tonen), maar het kan
ook zijn dat in die balk ‘ga naar dit adres’ verschijnt. Indien dit zo is, kan u gewoon het adres van
de webpagina die u wilt bezoeken intypen. Omdat er bij mij echter al een webadres staat
ingevuld, moet ik dit eerst wissen door op de werkbalk te tikken (doen). Vervolgens tik ik op het
kruisje dat rechts in de werkbalk verschijnt (doen). U ziet dat nu ook ‘ga naar dit adres’ en een
toetsenbord verschijnt (aantonen). Typ nu het adres van de webpagina die u wilt bezoeken in.
Een webadres begint meestal met www. Ik ben geïnteresseerd in de cemo-website, dus typ ik de
website www.cemo.be in. De meest recent bezochte websites verschijnen van zodra u start met
typen. (doen en tonen). In plaats van het adres volledig te typen, is het eventueel ook mogelijk
om al rechtstreeks in dit zoekscherm te tikken (tonen). Eenmaal ik het volledige webadres heb
ingetypt, druk ik op ‘ga’ op het toetsenbord (doen). Zo kom ik op de gewenste pagina terecht.
3.5. Een snelkoppeling plaatsen op het bureaublad
Dit deelfragment gaat over het plaatsen van een snelkoppeling op het bureaublad. Een
snelkoppeling is een soort app op de startpagina waarmee u onmiddellijk naar dit webadres surft.
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Open eerst safari (doen). Ga nu naar een webadres dat u veel bezoekt en als snelkoppeling op
het bureaublad wilt plaatsen. Voor mij is dat bijvoorbeeld www.kortrijk.be (doen). Tik nu op het
rechthoekje met de pijl, links naast de werkbalk met het webadres (tonen en doen). U ziet een
nieuw menu verschijnen. Binnen dit menu zoekt u naar ‘voeg toe aan het beginscherm’. Tik hier
nu op (doen). Er verschijnt nu een nieuw menu en het toetsenbord (tonen). In dit hokje
(aantonen) kan u de naam van deze snelkoppeling eventueel wijzigen. Tik daarvoor op het kruisje
(doen) en typ een zelfgekozen naam in. Ik kies voor de naam ‘Kortrijk’.(doen). In de
rechterbovenhoek kunt u de snelkoppeling toevoegen door op ‘voeg toe’ te tikken (doen). Zoals
u ziet (aantonen) verschijnt de snelkoppeling tussen de andere apps op het bureaublad. Als u nu
op deze app tikt, opent u rechtstreeks deze webpagina op safari (doen).
3.6. Een bladwijzer toevoegen en bekijken
Dit deelfragment gaat over het toevoegen en het bekijken van een bladwijzer. Met een bladwijzer
is het mogelijk om een website te bewaren en later gemakkelijk nog eens te bekijken, zonder het
volledige webadres opnieuw in te typen.
Ga om te beginnen naar de website waarvoor u een bladwijzer wilt toevoegen. Ik kies voor de
website www.seniorennet.be. (doen). Eenmaal u op de website bent, tik dan op het rechthoekje
met de pijl , links naast de werkbalk met het webadres (tonen en doen). Het menu dat nu
verschijnt kent u wellicht nog uit het vorige deelfragment. Zoek nu ‘bladwijzer’ (aantonen) en tik
hier op (doen). Er verschijnt een nieuw menu en het toetsenbord (aantonen). Als u dit wenst,
kunt u de naam van de bladwijzer wijzigen door hier op het kruisje te tikken (doen) en zelf een
naam toe te voegen (doen). Ik kies voor de naam ‘seniorennet’ (typen). Tik nu op ‘bewaar’
(doen). Sluit nu de website door in de balk bovenaan te tikken op het kruisje (doen). Keer nu
terug naar het bureaublad door op de thuisknop te tikken (doen). Om uw bladwijzer of
bladwijzers te bekijken, opent u safari opnieuw (doen). Tik nu op het boekje naast de pijltjes in
de linker bovenhoek van het scherm (tonen en doen). U ziet dat er bij mij ‘geschiedenis’
verschijnt (tonen). Ik heb echter het deelmenu ‘bladwijzer’ nodig. U kan dit wijzigen door
onderaan het boekje aan te tikken (doen). U vindt hier nu allemaal verschillende namen met een
boekje voor. Dit zijn de bladwijzers die reeds op uw iPad zijn opgeslagen (tonen). Zoek nu de
bladwijzer die u nodig heeft. Ik heb deze bladwijzer ‘seniorennet’ nodig (tonen). Tik nu op deze
bladwijzer (doen). De webpagina opent zich nu automatisch.
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4. DE MAIL-APP
Mail-app: basis
4.1. Een mail lezen
In dit fragment leert u hoe u een mail kunt lezen.
Dit is de mail-applicatie (tonen). Als er een cijfertje in de rechterbovenhoek van de applicatie
verschijnt, betekent dit dat u 1 of meerdere ongelezen mails heeft. Zoals u ziet heb ik op dit ogenblik
1 ongelezen mail, want het cijfer 1 staat in de rechterbovenhoek van mijn applicatie (tonen). U kunt
de applicatie ‘mail’ openen door die aan te tikken (doen). Als uw scherm net als mij verticaal ligt,
verschijnt uw laatst bekeken mail op het scherm. Om uw nieuwe mail echter te kunnen lezen, dient u
links bovenaan op inkomend (of alle ink.) te tikken (tonen en doen). Aan de linkerkant verschijnt nu
een overzicht van uw mails (tonen). Lag uw scherm echter horizontaal (dit doen), dan hoeft u nooit
op inkomend te tikken. Het overzicht aan de linkerkant staat dan immers automatisch op het scherm
(doen). Tik nu de mail aan die u wilt lezen (doen). Deze mail verschijnt nu op uw scherm (tonen). U
kunt de mail nu lezen. Om naar beneden te gaan, veegt u gewoon over het scherm (doen). Als u
echter ook nog een oudere mail wenst te lezen, is dit ook nog mogelijk. Een reeds gelezen mail kunt
u opnieuw lezen door die aan te tikken in de linker kolom. Wil ik bijvoorbeeld de mail van Het
Nieuwsblad (invullen) nog eens openen, dan tik ik er gewoon op (doen). Zoals u ziet verschijnt deze
mail nu aan de rechterkant van mijn scherm. Om de app te verlaten, tikt u op de thuisknop (doen).

Mail-app: extra
4.2. Een mail schrijven
Dit fragment handelt over het schrijven van een mail.
Open de applicatie ‘mail’ door die aan te tikken (doen). Tik nu rechtsboven op het symbool met
papier en potlood (tonen en doen). U ziet nu een pagina om een mail te schrijven verschijnen.
Typ nu bij ‘aan’ het mailadres van de persoon naar wie u wilt mailen (tonen en doen:
cemo@katho.be). Tik nu onderwerp aan (doen). Vul hier nu het onderwerp van de mail in (doen:
verjaardag). Tik vervolgens in het witte vak (doen). Hier kunt u nu de tekst van de mail typen
(doen: Dag Tim, proficiat met je verjaardag! Dikke kussen, Sofie.). U kunt de mail versturen door
rechts bovenaan op ‘stuur’ te tikken (doen). Tik op de thuisknop om verder te gaan (doen).
4.3. Een mail verwijderen
In dit fragment leert u hoe een mail kunt verwijderen.
Open de applicatie ‘mail’ door die aan te tikken (doen). Zorg er vervolgens voor dat de mail die u
wenst te verwijderen op uw scherm zichtbaar is. Als uw scherm verticaal ligt, kunt u dit doen
door bovenaan te tikken op ‘alle inkomende’ (tonen en doen). Vervolgens kunt u eventueel naar
boven of onder vegen om de mail die u wenst te verwijderen, te zoeken. Ligt uw scherm
horizontaal (scherm horizontaal draaien), dan verschijnt de linkerkolom met de verschillende
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mails automatisch. Om de mail die u wenst te verwijderen, te zoeken, kunt u opnieuw naar
boven of onder vegen. Ik wil bijvoorbeeld de mail van Roland (invullen) verwijderen. Eerst tik ik
er op om hem te openen. Nu tik ik rechtsboven op het symbool met de prullenbak (tonen en
doen). De mail is nu verwijderd. Om terug te keren naar het bureaublad of het beginscherm, tik
ik op de thuisknop (doen).
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5. DE SKYPE-APP
Skype-app: basis
5.1. Een telefoon- of videogesprek voeren via Skype
In dit videofragment leert u hoe u een telefoon- of videogesprek kan voeren via Skype.
Skype is een app waarmee u kan telefoneren of een videogesprek kan voeren naar andere personen
die eveneens Skype hebben. Dit is de Skype-app (tonen). Tik hier nu op (doen). In het linker gedeelte
van uw scherm ziet u bovenaan uw naam en ziet u zowel ‘personen’ als ‘historie’ staan. Om te
kunnen telefoneren, moet u ervoor zorgen dat ‘personen’ is aangetikt (doen). In het rechtergedeelte
van uw scherm vindt u nu verschillende lijsten terug (aantonen bovenaan). Zo vindt u een mapje met
alle contactgegevens, online contacten enz. U dient nu ‘Skype-contacten’ aan te tikken (tonen en
doen). In het rechter gedeelte van uw scherm ziet u nu al uw contactpersonen (tonen bovenaan). U
ziet de namen van uw contactpersonen en eventueel een bijhorende foto (tonen). Als er in de
rechterbovenhoek een groen icoontje verschijnt (tonen), betekent dit dat die persoon beschikbaar is
en dat hij kan worden opgebeld (tonen). Tik nu op de foto van een persoon die u wilt bellen en ook
beschikbaar is. Ik kies bijvoorbeeld voor Steven (persoon invullen doen). U ziet nu een nieuw scherm
verschijnen. Om te bellen tikt u op videogesprek (tonen en doen). U ziet opnieuw een ander scherm
verschijnen (tonen). U hoort bovendien een geluid. Het geluid stopt van zodra de persoon naar wie u
belt bevestigt dat hij met u wil telefoneren. U kan nu met deze persoon telefoneren (tonen). U Om
te stoppen met bellen tikt u op de rode telefoon. Het kan echter zijn dat u de rode telefoon niet
onmiddellijk ziet. Tik dan een eerste maal op het scherm om de werkbalken te doen verschijnen
(doen). Vervolgens kan u de rode telefoon aantikken (doen).

Skype-app: extra
5.2. Een Skype-account maken
In dit fragment leert u een Skype-account aan te maken.
Om een Skype-account aan te maken, dient u eerst naar de website www.skype.com te gaan.
Hoe u een website kon openen, leerde u reeds in taakklasse drie. Ga nu naar de website
www.skype.com . U opent Safari (doen). U tikt www.skype.com in (doen) en u gaat naar de
website (doen). Het kan zijn dat de tekst bij u in het Nederlands verschijnt, maar zoals u ziet is dit
bij mij in het Frans. Je kan de taal aanpassen door links bovenaan de taal aan te tikken (doen) en
te kiezen voor Nederlands (doen). Tik nu in de rechterbovenhoek op ‘inschrijven’ (doen). Er
verschijnt nu een scherm om een account aan te maken. U dient nu alle gevraagde gegevens in
te vullen. Dit kan u doen door een bepaald vakje aan te tikken en de juiste gegevens in te typen.
Ik zal dit nu niet doen, omdat ik reeds een account heb aangemaakt. Eens u klaar bent met het
invullen van alle gevraagde gegevens, tikt u onderaan het scherm op ‘ik ga akkoord – doorgaan’.
Eens u dit gedaan hebt, bent u klaar op de website. U zal zien dat een mail werd verstuurd naar
het opgegeven mailadres om de procedure te voltooien. Om verder te gaan, kan u op de
thuisknop drukken (doen). U dient nu de mail te openen die u van Skype ontving. Dit leerde u
vroeger al (doen).
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5.3. Inloggen via Skype
Nadat u Skype op uw iPad heeft geïnstalleerd, dient u u minstens éénmalig in te loggen. In dit
fragment leert u hoe u dit kan doen.
Om in te loggen via Skype, dient u eerst de applicatie Skype te openen (doen). U ziet nu een
inlogscherm verschijnen. Op het inlogscherm wordt verwacht dat u een Skypenaam en een
wachtwoord ingeeft (tonen). U kan dit doen door op het vakje te tikken (doen). Ik tik bijvoorbeeld
Skypenaam aan en geef daar mijn Skypenaam in (doen). Hierna tik ik ook mijn wachtwoord in (doen).
Druk vervolgens op ‘Meld aan’ (doen). Zoals u ziet opent Skype zich nu.
5.4. Een contactpersoon toevoegen binnen Skype
In dit fragment leert u hoe u een contactpersoon kunt toevoegen binnen Skype.
Open Skype en ga naar personen. Tik daarvoor in de linker kolom ‘personen’ aan. Het kan zijn dat u
zich in het menu ‘lijsten’ bevindt. Kies in dit menu voor ‘Skype-contacten’. (tonen en doen). Uw
verschijnt nu op het scherm met uw verschillende Skype-contacten. Het kan echter zijn dat u reeds
van bij het begin op dit scherm stond. In de rechterbovenhoek ziet u een plus-symbool (+) (tonen).
Tik dit aan (doen). Tik nu op ‘zoek in Skype-gids’ (doen). Er wordt u gevraagd een naam, mailadres of
Skypenaam op te geven van de contactpersoon die u zoekt (tonen). Doe dit nu door de witte balk aan
te tikken en de naam te typen van de persoon die u wilt toevoegen (doen). Tik vervolgens op ‘zoek’.
(doen). Er worden een aantal voorstellen gedaan (tonen). Tik nu de persoon aan die u wilt toevoegen
(doen). Er verschijnt nu een nieuw scherm (tonen). Als het de correcte persoon is, tik dan op voeg
contact toe in de rechter bovenhoek (doen). Er verschijnt nu een nieuw scherm met het
contactverzoek dat wordt verstuurd (tonen). Het is het makkelijkst om de tekst die wordt
aangegeven te gebruiken, maar als u dat wenst kan u ook een eigen tekst typen. Tik daarna op
‘Stuur’ (doen). Het verzoek om een nieuwe contactpersoon toe te voegen op Skype is nu gebeurd.
Om met deze persoon te kunnen telefoneren, dient u nu enkel te wachten tot deze persoon uw
verzoek aanvaardt.
5.5. Het Skype-profiel bewerken
In dit deelfragment leert u uw Skype-profiel te bewerken.
Om uw Skype-profiel te bewerken, dient u eerst Skype te openen (doen). In de linkerbovenhoek
staat uw naam (tonen). Tik uw naam nu aan (doen). Er verschijnt info. Om een foto toe te voegen
of te wijzigen, tikt u op het grote vak links bovenaan (tonen en doen). U kan zelf een foto nemen
(tonen), een bestaande foto kiezen (tonen) of – indien u reeds een foto had staan – een foto
verwijderen (tonen). Ik kies bijvoorbeeld voor ‘kies een bestaande foto’ door dit vak aan te tikken
(doen). Skype vraagt toegang tot mijn foto’s. Ik druk ok (doen). Ik kan kiezen voor een album of
een filmrol. Ik kies voor filmrol door er op te tikken (doen). Ik kies nu een foto uit mijn filmrol
door er op te tikken (doen). Tik vervolgens op ‘Gebruik’ in de rechterbovenhoek (doen). Uw foto
is nu aangepast. Om andere gegevens in uw Skype-profiel te bewerken, dient u ‘mijn profiel’ aan
te tikken (doen). U kan vervolgens heel wat gegevens veranderen of toevoegen door de
verschillende onderdelen aan te tikken en te wijzigen (tonen). Om terug te keren naar het
bureaublad, drukt u op de thuisknop.
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6. DE AGENDA-APP
Agenda-app: basis
6.1. Agenda openen en de planning weergeven
Op uw iPad heeft u een Agenda-app. In dit filmfragment leert u de agenda te openen en de
planning weer te geven.
Dit is de agenda-app (tonen). Om de agenda te openen, tikt u op de agenda-app (tonen en doen).
Afhankelijk van de instelling, zult u één dag, één week, één maand, één jaar of een lijstweergave
zien. Momenteel staat mijn agenda ingesteld op ‘dag’ en ziet u één dag staan, namelijk maandag
17 december (dag invullen en tonen). Om de planning echter per week te zien, dient u in de balk
bovenaan (tonen) op week te tikken (tonen en doen). Om de planning per maand te zien, tikt u
bovenaan op maand (tonen en doen). Om de planning per jaar te zien, tikt u bovenaan op jaar
(tonen en doen). Om de lijstweergave te zien, tikt u bovenaan op ‘lijst’ (tonen en doen). Om de
planning opnieuw op één dag in te stellen, tikt u bovenaan op dag (tonen en doen).
6.2. Door de agenda bladeren
In dit filmpje wordt getoond hoe u door uw agenda kan bladeren.
Open opnieuw de agenda-app. U kunt naar een volgende pagina in de agenda gaan door in de
rechterbovenhoek van de agenda te vegen naar links (tonen en doen). Om naar een vorige
pagina in de agenda te gaan, veegt u in de linkerbovenhoek naar rechts (tonen en doen). U kan
dit zowel doen als de agenda is ingesteld op dag, week, maand als jaar. (een paar keer tonen en
doen). Als u uw planning voor vandaag wilt zien, dan kan u in de linkeronderhoek (tonen) tikken
op ‘vandaag’. Het spreekt voor zich dat deze functie het meest interessant is, als uw planning
bovenaan staat ingesteld op ‘dag’. Wenst u echter de planning van een andere dag op uw scherm
te zien, dan kan u via de onderste balk (tonen) een andere dag aantikken. Wilt u bijvoorbeeld uw
planning zien voor de 25e, dan tikt u gewoon op het cijfer 25.
6.3. Reageren op een herinnering van een afspraak
Uw mantelzorger/hulpverlener zorgt er voor dat uw afspraken in uw agenda worden opgeslagen.
U kan uw agenda raadplegen wanneer u dit wenst om hem te doorbladeren. Het kan zijn dat uw
mantelzorger/hulpverlener een melding heeft ingesteld bij een bepaalde afspraak. Dit wil zeggen
dat er een herinnering op uw scherm zal komen als de afspraak naderbij komt.
Als dit zo is, zal er op een bepaald moment een geluidje afspelen en zal er op het scherm een
kader verschijnen, zoals nu (tonen). Als u meer informatie over de afspraak wenst, bijvoorbeeld
over de locatie, dient u op ‘bekijk’ te tikken (tonen). Als u geen extra informatie wenst, dan tikt u
op sluit (tonen). Ik wens meer info, dus druk ik op ‘bekijk’ (doen). Zoals u ziet, ziet u nu meer info
omtrent uw afspraak.
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Agenda-app: extra
6.4. Toevoegen van afspraken
Via de agenda-app kan een elektronische versie gemaakt worden van de papieren agenda. In dit
fragment wordt aangeleerd hoe u nieuwe afspraken aan uw agenda kan toevoegen.
Open nu de agenda-app (doen). Om een nieuwe afspraak toe te voegen, dient u op het plusteken
te tikken. Dit plusteken vindt u onderaan rechts in uw scherm (tonen en doen). Er verschijnt een
nieuw scherm waarin u heel wat gegevens kan toevoegen omtrent de afspraak. Als eerste kan u
een naam geven aan de afspraak. Ik noem deze afspraak nu ‘Skypen met mijn dochter’. Als u dit
wenst kan u ook een locatie toevoegen. Dit kan u doen door op locatie (tonen) te tikken (doen).
Ik geeft de locatie ‘Kortrijk’ in (doen). Om de datum en het uur aan te geven, tikt u op het kader
met ‘begin einde’ (tonen en doen). Zoals u ziet verschijnt er nu opnieuw een nieuw scherm
(tonen). Ik dien eerst de dag aan te geven waarop de afspraak doorgaat. Dit kan ik doen door aan
het wiel onderaan mijn scherm te draaien. Dit kan ik doen door met mijn vinger naar boven of
naar onder te vegen (tonen). Ik wens mijn afspraak vast te leggen op 20 december. Ik beweeg
daarvoor het wiel, totdat het precies op 20 december komt te staan (doen). Ik wens mijn
afspraak te plannen om 10u15. Ik beweeg ook het tweede en derde wiel totdat ik op het exacte
uur sta (doen). Zo, nu is het begin van mijn afspraak ingesteld. U ziet dit door bovenaan te kijken
bij begin (tonen). Hier staat nu inderdaad donderdag 20 december om 10u15. Om het einde van
uw afspraak aan te geven, tikt u op het woordje ‘einde’. Net zoals bij het begin, dient u ook hier
een datum en een uur op te geven. Ik kies hiervoor 20 december om 12u. Ik verplaats de wieltjes
onderaan dus opnieuw tot ze op de juiste datum en uur staan (tonen en doen). Net zoals daarnet
zie ik in mijn kader bovenaan ‘einde’ het einduur (tonen). Als u hiermee klaar bent, kunt u in de
rechter bovenhoek van het kader tikken op ‘gereed’. Het scherm van bij het begin verschijnt nu
opnieuw (tonen). Als het gaat om een afspraak die elke dag of elke week of elke maand
terugkeert, dan tikt u op herhaal (tonen en doen). In het scherm dat nu verschijnt, kan u
aangeven om de hoeveel tijd de afspraak moet terugkeren. Omdat mijn afspraak maar éénmalig
is, laat ik ‘geen’ aangetikt staan (tonen en doen). Ik tik vervolgens op ‘gereed’ om dit te
bevestigen (tonen en doen). Ook nu verschijnt ons beginscherm opnieuw. Er bestaat nu nog een
extra optie. U kunt ervoor zorgen dat er voor de afspraak een melding komt om u te herinneren
aan de afspraak. Tik daarvoor op ‘melding’. ‘melding’ kunt u vinden door binnen het kadertje
naar beneden te scrollen (tonen en doen). Tik nu op ‘melding’ (doen). Er verschijnt opnieuw een
nieuw scherm waarbij u kan aangeven hoeveel tijd op voorhand een herinnering mag komen. Ik
kies ervoor om 1 uur ervoor een herinnering te laten komen door hierop te tikken (doen).
Vervolgens tikt u op ‘gereed’ (doen). Het beginscherm verschijnt nu opnieuw automatisch. Tot
slot dien ik nog toe te voegen dat, indien u dat wenst, ook notities kunnen worden toegevoegd
(tonen). Dit kan bijvoorbeeld iets zijn dat u niet mag vergeten. Hier geef ik bijvoorbeeld ‘etentje
verjaardag’ in, omdat ik mijn dochter moet uitnodigen voor een etentje voor mijn verjaardag
(tonen en doen). Als u klaar bent en de afspraak volledig is ingevuld, tikt u rechtsboven op
‘gereed’ (doen). De afspraak verschijnt nu in uw agenda (tonen).
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6.5. Wijzigen van afspraken
In dit fragment zal getoond worden hoe u een afspraak kan wijzigen.
Eerder noteerde ik in mijn agenda dat ik op 20 december zou Skypen met mijn dochter. Ik wil
deze afspraak echter graag wijzigen. Om dit te kunnen doen, moet ik ervoor zorgen dat de
afspraak die ik wil wijzigen op mijn scherm staat. Ik open daarom de agenda-app en ga naar 20
december (doen). Om de afspraak te wijzigen tik ik één keer kort op de afspraak (doen). Als u op
‘week’ of ‘maand’ bent ingesteld, verschijnt dit scherm (tonen). Tik vervolgens op ‘wijzig’ (doen).
U ziet nu een groter scherm verschijnen (tonen). Als u reeds van bij het begin op ‘dag’ stond, ziet
u onmiddellijk dit scherm verschijnen. U kan nu de wijzigingen aanbrengen die u wenst, op de
zelfde manier zoals u een afspraak hebt toegevoegd. U kan bijvoorbeeld het begin- en het eind
uur wijzigen (tonen), de melding wijzigen (tonen), notities wijzigen of toevoegen enz. Ik wijzig
bijvoorbeeld het beginuur naar 14u en het einduur naar 15u30. Als u hiermee klaar bent, tikt u
op gereed (doen). Het kader verdwijnt en de afspraak in uw agenda is gewijzigd (tonen).
6.6. Verwijderen van afspraken
In volgend videofragment leert u hoe u een afspraak uit uw agenda kunt verwijderen.
Eerder stopte ik in mijn agenda dat ik op 20 december zou Skypen met mijn dochter. Er is echter
iets tussengekomen, dus ik wil deze afspraak graag verwijderen. Om dit te kunnen doen, moet ik
ervoor zorgen dat de afspraak die ik wil verwijderen op mijn scherm staat. Ik open daarom de
agenda-app en ga naar 20 december (doen). Om de afspraak te verwijderen tik ik één keer kort
op de afspraak (doen). Als u op ‘week’ of ‘maand’ bent ingesteld, verschijnt dit scherm (tonen).
Tik vervolgens op ‘wijzig’ (doen). U ziet nu een groter scherm verschijnen (tonen). Als u reeds van
bij het begin op ‘dag’ stond, ziet u onmiddellijk dit scherm verschijnen. Scrol nu naar beneden
(doen). Om de afspraak te verwijderen, tikt u onderaan op ‘verwijder activiteit’ (doen). Er
verschijnt nu opnieuw een nieuw scherm (tonen). Om te bevestigen dat u wilt verwijderen, tikt u
nogmaals op ‘verwijder activiteit’. De activiteit is nu verwijderd uit uw agenda.
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7. DE CONTACTEN-APP
Contacten-app: basis
7.1. Een contact opzoeken en bekijken
Op uw iPad heeft u een Contacten-app. In dit filmfragment leert u een contact opzoeken en
bekijken.
Dit is de contacten-app (tonen). Om de contacten-app te openen, tikt u op de contacten-app
(tonen en doen). Er verschijnt nu een contactenboekje. Aan de linkerkant ziet u “alle contacten”
(tonen), aan de rechterkant, verschijnt informatie over een specifieke contactpersoon (tonen).
Als er nog geen contacten aan de contacten-app werden toegevoegd, zullen zowel de linkerkant
als de rechterkant nog blanco zijn. Er zijn drie manieren om contacten op te zoeken en te
bekijken. We beginnen met de eerste manier. Uiterst links vindt u alle letters van het alfabet
(tonen). Als u bijvoorbeeld zoekt naar Marie, dan kan dit door op de ‘M’ te tikken (doen). Alle
opgeslagen contactpersonen met een ‘M’ verschijnen nu op uw scherm (tonen). Ik zoek nu even
tot ik de naam ‘Marie’ tegenkom (naar onder vegen). Als ik op ‘Marie’ tik, dan zie ik aan de
rechterkant alle opgeslagen gegevens van Marie verschijnen (doen en tonen). Zo, dit was de
eerste manier. Naast deze manier is er echter ook nog een tweede manier om door de contacten
te bladeren. U kunt aan de linkerkant van uw scherm ook gewoon door uw contacten bladeren
door naar boven of naar onder te vegen. Ik sta momenteel op de ‘M’, maar ik wil de gegevens
van ‘Bert’ zien, dus moet ik naar de ‘B’. Ik doe dit door naar onder te vegen tot ik bij de ‘B’ van
‘Bert’ kom (tonen en doen). Ik tik op Bert om aan de rechterkant de gegevens van Bert te zien
(doen en tonen). Voor de derde en laatste manier dient u een naam in te geven in het zoekveld
bovenaan. Het zoekveld bevindt zich hier (tonen). U tikt op het zoekveld en typt vervolgens
enkele letters of de volledige naam in van de contactpersoon die u zoekt, bijvoorbeeld ‘Tim’
(doen). Om de gegevens van Tim te zien, tik ik op de naam van Tim (doen). De gegevens van Tim
verschijnen nu aan de rechterkant van het scherm (tonen). Als u nu wenst terug te keren naar de
lijst met alle contacten, drukt u op het kruisje in het zoekveld (tonen). Als u dit doet, zal de
zoekterm verdwijnen en krijgt u opnieuw de volledige lijst te zien (tonen en doen). Ziezo, dit
waren de drie manieren om een contact op te zoeken en te bekijken. Om de contacten-app te
verlaten, drukt u op de thuisknop (doen).

Contacten-app: extra
7.2. Toevoegen van een nieuwe contactpersoon
Via de contacten-app kan een elektronische versie gemaakt worden van het papieren contactenof adressenboekje. In dit fragment wordt aangeleerd hoe u nieuwe contacten aan de contactenapp kunt toevoegen.
Open de contacten-app (doen). Om een nieuw contact toe te voegen, dient u op het plusteken te
tikken. Dit plusteken vindt u rechts onderaan op de linkerkant van uw contactenboekje (tonen en
doen). Er verschijnt nu een nieuw scherm waarin u heel wat gegevens kunt toevoegen omtrent
de nieuwe contactpersoon (tonen). Als eerste kunt u de voornaam en naam van uw
contactpersoon opgeven. Het contact dat ik wil toevoegen heet bijvoorbeeld Kevin Peters. Ik typ

Scripts

DIGITALE LEEROMGEVING: LEREN WERKEN MET EEN TABLET ANNEX A. _SCRIPTS

CEMO

23
dus bij voornaam ‘Kevin’ (doen). Als ik ook zijn achternaam wil intypen, dan tik ik op het hokje
met ‘achternaam’ (tonen en doen). Ik typ hier nu ‘Peters’ in (doen). Naast de voornaam en
achternaam kunt u nog meer gegevens over de persoon toevoegen. Dit is echter niet
noodzakelijk. U bent immers niet verplicht alle regels te gebruiken. Ik overloop de mogelijkheden
toch even met u. U kunt bijvoorbeeld het bedrijf opgeven waar de persoon werkt (tonen), u kunt
zijn telefoonnummer opslaan (tonen en ingeven; vb. 001 234 567), zijn e-mailadres opgeven
(tonen), een adres toevoegen enz. Als u bijvoorbeeld een adres wenst toe te voegen, tikt u
gewoon op het groene bolletje met het plusteken en kunt u de gewenste gegevens ingeven
(tonen en doen). Bijvoorbeeld Molenstraat 3, 8500 Kortrijk (ingeven). Als u helemaal naar
beneden veegt, ziet u daar ‘nieuw veld’ en een groen bolletje met een plusteken staan (tonen).
Als u op dit groene bolletje met het plusteken tikt, dan krijgt u nog veel meer dingen te zien
waarvan u de gegevens van uw contactpersoon kunt toevoegen (beetje naar beneden vegen),
zoals bijvoorbeeld tweede naam, bijnaam, functie, maar ook verjaardag. Vooral deze laatste
optie is zeer interessant. Als ik de verjaardag van Kevin wil toevoegen, tik ik op ‘verjaardag’ en
geef ik vervolgens de juiste geboortedatum in door aan de drie wieltjes te draaien. Kevin werd
geboren op 2 april 1988, dus geef ik dat in (tonen en doen). Als ik klaar ben, tik ik gewoon naast
het zwarte kader met de wieltjes (doen). Zoals u ziet wordt de correcte geboortedatum of
verjaardag van Kevin nu vermeld. Ik ben nu klaar met het ingeven van de gegevens van Kevin. Ik
druk daarom op gereed in de rechterbovenhoek van het scherm (tonen en doen). Kevin is nu aan
mijn contactpersonen toegevoegd (tonen in lijst), en aan de rechterkant van het contactenboekje
kan ik zijn gegevens bekijken (tonen). (pauze)
Ik vertel u nu waarom het ingeven van de gegevens van een verjaardag interessant was. Dit is zo
omdat verjaardagen ook in uw agenda verschijnen. Ik toon het even. Ik sluit daarom eerst de
contacten-app door op de thuisknop te drukken (doen) en open vervolgens de agenda-app door
er op te tikken (doen). Ik ga nu naar 2 april, de verjaardag van Kevin (doen). En inderdaad, zoals u
ziet werd de verjaardag van Kevin in mijn agenda opgenomen (tonen)! Dit is heel handig, want
als u uw agenda regelmatig raadpleegt, kunt u op die manier geen enkele verjaardag vergeten!
Om terug te keren naar het beginscherm of het bureaublad drukt u opnieuw op de thuisknop
(doen).
7.3. De gegevens van een contactpersoon wijzigen
In dit fragment zal getoond worden hoe u gegevens van een contactpersoon kunt wijzigen.
Eerder stopte ik mijn contact Kevin Peters in mijn contactlijst. Ik wil de adresgegevens van dit
contact echter graag wijzigen, want Kevin is verhuisd en heeft dus een nieuw adres. Om dit te
kunnen doen open ik de contacten-app en zoek ik naar ‘Kevin Peters’. Ik tik daarvoor
bijvoorbeeld op de ‘P’ van Peters (doen). Ik tik vervolgens op zijn naam (doen) en zie zijn
gegevens aan de rechterkant verschijnen (tonen). Om gegevens van Kevin te wijzigen, tik ik
onderaan op wijzig (tonen en doen). Als ik bijvoorbeeld zijn adres wil wijzigen, dan tik ik op het
huidige adres (doen) en tik vervolgens op het kruisje (doen). Nu kan ik het nieuwe adres van
Kevin intypen, namelijk Bosweg 18, 8501 Heule (doen). Als ik klaar ben met het aanbrengen van
de wijzigingen, tik ik opnieuw op ‘gereed’ in de rechterbovenhoek (tonen en doen). Zoals u ziet is
het contact nu gewijzigd (tonen).
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7.4. Een contactpersoon verwijderen
In volgend videofragment leert u hoe u een contactpersoon uit uw contactlijst kunt verwijderen.
In mijn agenda heb ik mijn oude schoolvriendin ‘Maaike’ opgeslagen. Ik heb haar de laatste vijf
jaar echter niet meer gehoord. Daarom zou ik haar graag uit mijn contactlijst verwijderen. Ik
open daarvoor de contacten-app (doen) en zoek naar Maaike (zoeken via de zoekfunctie, doen).
Ik tik op haar naam om haar gegevens aan de rechterkant te zien (tonen en doen) en tik
vervolgens onderaan op wijzig (doen). Ik sleep de pagina nu omhoog tot ik onderaan ‘verwijder
contact’ zie staan (doen). Om het contact te verwijderen, tik ik op ‘verwijder contact’ (doen) en
vervolgens kies ik voor ‘verwijder’ (doen). Het contact is nu uit de contactlijst verwijderd. Om
terug te keren naar het beginscherm, tik ik op de thuisknop (doen).
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8. DE IPAD INSTELLINGEN
8.1. Internettoegang
Om op het internet te kunnen surfen, heeft u toegang tot het internet nodig. Via de iPad kunt u
op twee manieren toegang krijgen tot het internet. Indien er een draadloos netwerk of wifi
beschikbaar is, dan kiest u hiervoor. Indien dit niet beschikbaar is, kan u ook kiezen voor een 3G
verbinding. 3G is een mobiel datanetwerk waarbij u een microsimkaart nodig heeft. Deze
simkaart biedt u dan toegang tot het netwerk.
Eerst en vooral zal ik u uitleggen hoe u op het internet kan via wifi. Open eerst de applicatie
‘instellingen’. Dit is de applicatie ‘instellingen’ (tonen). Open deze applicatie door er op te tikken
(doen). In de linkerkolom ziet u ‘wifi’ staan (tonen). Tik dit nu aan (doen). Wifi zet u aan door het
witte bolletje naar rechts te verschuiven (tonen en doen). Er verschijnt nu een streepje tegen een
blauwe achtergrond (tonen). Dit betekent dat u wifi heeft ingeschakeld. Als er netwerken
beschikbaar zijn, dat ziet u ze op uw scherm verschijnen (tonen). Boven het lijstje met
beschikbare netwerken ziet u ‘kies een netwerk’ staan (tonen). Als u toegang wilt tot één van de
netwerken, dan moet u er op tikken. U heeft zowel vrije als beveiligde netwerken. Een beveiligd
netwerk herkent u aan het hangslotje (tonen). Indien u toegang wenst tot zo’n netwerk, zal u een
gebruikersnaam en wachtwoord moeten opgeven. Als u bijvoorbeeld toegang wilt tot … (netwerk
invullen), dan tikt u er op (doen). Omdat het om een beveiligd netwerk gaat, moet ik een
gebruikersnaam en wachtwoord intypen om toegang te krijgen tot het netwerk. Daarom typ ik
deze twee dingen nu in (doen). Hierna kies ik voor verbind door er op te tikken (doen). Het
wachtwoord dat ik zopas ingaf, zal worden opgeslagen. Een volgende keer dat ik met mijn iPad
verbinding wil maken met dit netwerk, zal ik dit wachtwoord dan ook niet meer moeten intypen.
U weet dat u met een bepaald netwerk bent verboden, omdat een vinkje naast de netwerknaam
verschijnt. Ik ben bijvoorbeeld verbonden met … (netwerknaam invullen), omdat er een vinkje
naast staat (tonen). Om te weten of u een internetverbinding heeft en hoe sterk de
internetverbinding is, kunt u ook kijken op het beginscherm in de linkerbovenhoek (drukken op
thuisknop). Om dit aan u te tonen, druk ik even op de thuisknop om terug te keren naar het
beginscherm. U ziet daar dit symbooltje (tonen). Indien dit symbooltje aanwezig is, heeft u
toegang tot het internet. Als de streepjes van het symbooltje bovendien volledig wit zijn van
kleur, zoals bij mij nu, betekent dit dat uw internetverbinding optimaal is (tonen).
Het kan echter ook zijn dat er geen draadloze netwerken beschikbaar zijn. Indien dit zo is, dient u
gebruik te maken van een simkaart. Dit is een kaartje met een abonnement, of prepaid mobiel
internet. (uitleggen hoe het kaartje in het toestel kan gestopt worden). Om een
internetverbinding te maken via dit 3G netwerk, dient u opnieuw de applicatie instellingen te
openen door die aan te tikken (doen). Tik vervolgens in de linkerkolom op mobiele data (tonen
en doen). (nog aanvullen, want kon het niet doen, had geen simkaart)
8.2. Het volume van de iPad regelen
In dit videofragment wordt u aangeleerd hoe u het volume van de iPad kunt regelen.
Als u het volume van uw iPad wenst te regelen, dan moet u gebruik maken van de volumeknop
aan de zijkant van uw iPad. Dit is de volumeknop (tonen). U kunt aan twee kanten van de
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volumeknop drukken. Aan de ene kant gaat het volume luider (doen en tonen op het scherm). U
kunt op uw scherm zien dat er meer vierkantjes wit kleuren. Aan de andere kant gaat het volume
stiller (doen), en ziet u het aantal witte vierkantjes opnieuw verminderen (tonen). Indien geen
enkel vierkantje nog wit is, zoals bij mij nu (tonen), betekent dit dat het volume volledig is
uitgeschakeld.
8.3. Het geluid van meldingen
In dit fragment leert u hoe u het geluid van een melding kunt in- en uitschakelen.
Een iPad geeft bij sommige applicaties meldingen die geluid maken. Dit is bijvoorbeeld zo als u
een nieuwe mail ontvangt of als een melding voor een afspraak in uw agenda op uw scherm
verschijnt. Om deze meldingen aan- en uit te schakelen, dient u de zijschakelaar te verschuiven.
De zijschakelaar bevindt zich aan de zijkant van uw iPad, hier (tonen). Als u de zijschakelaar
verschuift (doen) en het rode bolletje verschijnt (tonen), dan betekent dit dat de meldingen
geluidloos zullen zijn. Als u de zijschakelaar opnieuw verschuift (doen) en het rode bolletje is niet
meer zichtbaar (tonen), dan maken de meldingen wel geluid.
Hierbij dien ik echter nog een belangrijke opmerking te formuleren. Deze functie van de
zijschakelaar is immers enkel bruikbaar als dit zo werd ingesteld bij ‘instellingen’. De zijschakelaar
kan immers ook gebruikt worden voor de rotatievergrendeling. Om te kijken hoe uw ipad is
ingesteld, opent u de instellingen-app (doen). Kies vervolgens in de linkerkolom voor ‘algemeen’
(tonen en doen). Aan de rechterkant ziet u nu onder andere ‘functie zijschakelaar’ verschijnen
(tonen). Als u wenst dat de zijschakelaar dient om het geluid van meldingen te regelen, dan kies
u voor ‘geluid uit’ door er op te tikken (doen). Er verschijnt dan een vinkje naast deze functie
(tonen). Om terug te keren naar het bureaublad, druk op de thuisknop (doen).
8.4. Geluidsinstellingen
In dit filmpje leert u de geluidsinstellingen van uw iPad aan te passen. Daarvoor dient u opnieuw
gebruik te maken van de app ‘instellingen’. Ik open deze app door er op te tikken (doen). Tik nu
in de linkerkolom op geluiden (doen). Aan de rechterkant van uw scherm ziet u nu een volledig
menu verschijnen waarin u de geluiden en het volume van de verschillende programma’s kunt
aanpassen. Bovenaan ziet u bijvoorbeeld ‘beltoon en meldingen staan’ (tonen). Door het bolletje
op deze as te verschuiven kunt u het volume van het belsignaal en de meldingen wijzigen. Schuif
ik het bolletje naar links (doen), dan verlaagt het volume. Schuif ik het bolletje opnieuw naar
rechts (doen), dan verhoogt mijn volume opnieuw.
In het kader eronder, ‘geluiden’, kunt u heel wat geluiden en meldingen aanpassen. Als
voorbeeld toon ik u hoe u een agendamelding kunt wijzigen. Tik daarom op agendameldingen
(doen). Er verschijnt nu een nieuw scherm met allemaal verschillende meldingstonen en
beltonen (een beetje door de tonen scrollen). Om een bepaalde toon te horen, kunt u op deze
toon tikken (doen). De toon die u aantikt, is eveneens te toon die u kiest. Dit merkt u aan het
vinkje dat naast de toon verschijnt (tonen). Om terug te keren naar het beginscherm, drukt u op
de thuisknop (doen).
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8.5. Helderheid en achtergrond
In deze video leert u hoe u de helderheid van uw iPad kunt aanpassen en de achtergrond van uw
iPad kunt wijzigen. Om dit te kunnen doen, dient u eerst de instellingen-app te openen door er
op te tikken (doen). In de linkerkolom tikt u vervolgens op ‘helderheid en achtergrond’ (tonen en
doen). Rechts op uw scherm ziet u nu 2 kaders verschijnen (tonen). Het bovenste kader heeft u
nodig om de helderheid aan te passen (tonen), het onderste kader kan u gebruiken om uw
achtergrond te wijzigen (tonen). We beginnen met het aanpassen van de helderheid. Dit kan u
doen door het bolletje op de as tussen de grote en de kleine zon te bewegen (tonen). Als ik het
bolletje naar de kleine zon toe schuif, dan vermindert de helderheid (tonen en doen). Schuif ik
het bolletje naar de grote zon toe, dan wordt het scherm steeds helderder (tonen en doen). Wilt
u echter dat de helderheid van uw iPad automatisch wordt aangepast aan uw omgeving, dan
kunt u ook nog gebruik maken van de optie ‘pas automatisch aan’ (tonen). U dient het witte
bolletje te verschuiven naar rechts (doen). Er verschijnt nu een wit streepje op een blauwe
achtergrond. Dit betekent dat de functie voor het automatisch aanpassen van de helderheid van
uw iPad nu is ingesteld.
We weten nu al hoe we de helderheid van onze iPad kunnen aanpassen. Nu toon ik u ook nog
hoe u de achtergrond van uw iPad kunt wijzigen. Tik daarvoor op het onderste kader aan de
rechterkant van uw scherm, waar ‘achtergrond’ boven staat (doen). Er verschijnt nu een nieuw
scherm. Iedereen zal steeds het bovenste kader ‘achtergrond’ zien staan (tonen). Indien u ook
foto’s op uw iPad heeft opgeslagen, zullen bovendien de filmrol, of eventuele andere albums
zichtbaar zijn (tonen). Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kiest u om een standaardfoto als
achtergrond in te stellen, ofwel kiest u voor een foto die u zelf heeft opgeslagen. Ik leg nu uit wat
u dient te doen om een standaardfoto te gebruiken, maar een eigen foto kiezen vereist dezelfde
werkwijze. Omdat ik een standaardfoto kies, tik ik op het kader met ‘achtergrond’ (doen).
Vervolgens dient u op de foto te tikken die uw voorkeur wegdraagt. Ik kies voor de foto met de
herfstbladeren (doen). U komt nu op een nieuw scherm waarop de foto verschijnt met bovenaan
een werkbalk (tonen). Rechts ziet u ‘toegangsscherm’, ‘beginscherm’ en ‘beide’ staan (tonen). U
kunt er nu dus voor kiezen om deze foto als toegangsscherm, beginscherm, of beide te
gebruiken. Ik kies voor ‘beide’, dus tik ik hier op (doen). Om terug te keren naar het beginscherm,
tik ik op de thuisknop (doen). Zoals u ziet vindt u de achtergrond met herfstbladeren nu op het
beginscherm (tonen).
8.6. De oriëntatie van de iPad
In dit fragment leert u iets over de oriëntatie van de iPad, of, m.a.w. hoe u de liggende of staande
richting van de iPad kunt vergrendelen en ontgrendelen.
De iPad is zo ingesteld dat, wanneer de iPad wordt gedraaid, de weergave eveneens draait. Nu
heb ik bijvoorbeeld een liggende weergave (tonen), maar als ik de iPad draai, past mijn iPad zich
aan aan de staande weergave (doen). Om dit te kunnen wijzigen, tik ik twee maal snel op de
thuisknop (doen). Onderaan verschijnt een balk met reeds geopende applicaties (tonen). Ik veeg
nu in deze balk naar links (doen). Er verschijnt nu een nieuwe balk (tonen). Ik tik nu op de knop
links met de draaiende pijl (tonen en doen). U ziet nu een hangslotje in de draaiende pijl
verschijnen (tonen). Dit betekent dat ik de schermstand heb vergrendeld in de staande richting.
Om dit aan te tonen, druk ik even op de thuisknop (doen). Ik draai mijn scherm (doen) en zoals u
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ziet draait de weergave niet (paar keer draaien). Om de schermstand opnieuw te ontgrendelen
keer ik even terug naar het voorgaande door eerst twee maal snel op de thuisknop te tikken
(doen), vervolgens naar links te vegen (doen) en tot slot opnieuw te tikken op de knop met de
draaiende pijl (doen). Zoals u ziet verdwijnt het hangslotje nu opnieuw (tonen). Dit betekent dat
de schermstand werd ontgrendeld en de weergave opnieuw zal draaien als ik mijn iPad draai. Om
terug te keren naar het beginscherm druk ik op de thuisknop (doen). OM u even te tonen dat de
schermstand zich nu weer zal aanpassen aan de oriëntatie van het scherm, draai ik het scherm
enkele keren (doen en aantonen).
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9. DE IPAD APPLICATIES
9.1. Applicaties verschuiven van plaats
Het is mogelijk om de applicaties op uw scherm in een andere volgorde te plaatsen. In dit
fragment leert u hoe u applicaties kunt verschuiven van plaats.
Op uw bureaublad vindt u heel wat applicaties. Kies er een willekeurige applicatie uit en tik lang
aanhoudend op deze applicatie tot alle applicaties beginnen te wiebelen (tonen en doen). Als dit
zo is, kunt u uw vinger loslaten (doen). Nu kunt u een applicatie naar keuze van plaats wisselen.
Als ik bijvoorbeeld de camera-applicatie helemaal onderaan wil plaatsen, dan leg ik mijn vinger
op de applicatie en sleep ik de applicatie naar onderaan het scherm (tonen en doen). Zoals u ziet
is de applicatie nu verplaatst (tonen). Het is echter ook mogelijk om de applicatie naar een
andere pagina te verplaatsen. Leg uw vinger daarvoor opnieuw op een app, bijvoorbeeld de
Skype-app (doen). Sleep deze app vervolgens naar de zijkant van de pagina tot de applicatie een
deeltje verdwijnt. De pagina verspringt nu en u komt op een andere pagina terecht waarop u de
app een plaatsje kan geven. Als u nu wilt verder werken, en dus wilt dat de apps niet meer
wiebelen, tikt u op de thuisknop (doen).
9.2. Mappen maken met applicaties
In dit filmfragment leert u hoe u verschillende applicaties samen in een map kunt plaatsen.
Tik op het beginscherm eerst een applicatie lang aanhoudend aan, tot alle applicaties beginnen
te ‘wiebelen’ (doen). Ik zou de applicatie ‘Humo’ en ‘De Story’ graag samenvoegen. Ik sleep
daarom de Humo-applicatie naar de Story-applicatie en laat los (doen). Zoals u ziet verschijnt er
nu een scherm (tonen). Om de map een zelfgekozen naam te geven, tik ik op het kruisje in de
witte balk (doen). Er verschijnt een toetsenbord en ik kan zelf kiezen welke naam ik aan de map
geef door die in te typen. Ik kies voor de naam ‘Lezen’ (doen en typen). Als ik nu terug wil keren
naar het beginscherm, tik ik 2 keer op de thuisknop (doen). Zoals u ziet is het mapje ‘lezen’ met
de Humo-applicatie en de Standaard-applicatie nu aan mijn beginscherm toegevoegd (tonen).
Om één van de applicaties in het mapje te openen, kunt u op het mapje tikken (doen) en
vervolgens ook de gewenste applicatie aantikken (doen). Om terug te keren, tikt u opnieuw 2
maal op de thuisknop (doen).
9.3. Applicaties sluiten
Ongeveer één keer per week is het nodig om de reeds geopende applicaties te sluiten. In dit
fragment leert u hoe u dit kunt doen.
Tik eerst 2 maal snel na elkaar op de thuisknop (doen). Onderaan verschijnt nu een balk met alle
reeds geopende applicaties (tonen). Als u een bepaalde applicatie even blijft aantikken, dan
beginnen de applicaties te wiebelen (doen). U ziet ook dat er in de linkerbovenhoek een icoontje
met een rood-witte min verschijnt. Om de applicatie af te sluiten, dien ik op dit min-symbool te
tikken. Ik sluit nu bijvoorbeeld de safari-app (doen). Zoals u ziet, is deze app nu uit de lijst met
geopende apps verwijderd (tonen). Ik doe nu even hetzelfde met alle applicaties in de balk
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(doen). Mijn balk is nu leeg (tonen). Dit betekent dat al mijn applicaties gesloten zijn. Om verder
te gaan, tik ik op de thuisknop (doen).
9.4. Een apple-account aanmaken via de iPad
In dit filmpje leert u een Apple-account aanmaken via de iPad.
Om dit te kunnen doen, moet u op de instellingen-app tikken (doen). In de linker kolom ziet u
‘instellingen’ staan (tonen). Zoek hier nu naar ‘iTunes en App Stores’ door naar onder te vegen
(doen en tonen). Tik hier nu op (doen). Aan de rechterkant van uw scherm ziet u een balk met
‘Maak een nieuwe Apple ID aan’ (tonen). Ik wil een Apple-account aanmaken, dus tik ik hier op
(doen). Er verschijnt nu een nieuw scherm. Het is de bedoeling dat u de gegevens die u gevraagd
worden, invult. Hier dien ik bijvoorbeeld mijn land of regio te bevestigen door op volgende te
tikken (tonen). Ik doe dit, want ik zie in het kader België staan (op volgende tikken). Nu krijgt u
een opsomming van de algemene voorwaarden waarmee ik akkoord dien te gaan. Om dit te
kunnen doen, veegt u in het kader helemaal tot beneden (doen). U tikt vervolgens op akkoord
(doen). Er verschijnt nu een klein kadertje met de tekst ‘Hebt u de algemene voorwaarden voor
de iTunes Store gelezen en gaat u ermee akkoord?’ (tonen). Om akkoord te gaan, tikt u opnieuw
op ‘akkoord’ (doen). U komt nu op een scherm waar u heel wat gegevens dient in te tikken. De
eerste gegevens handelen omtrent Apple ID en wachtwoord (tonen). Bovenaan moet u een emailadres ingeven. Dit e-mailadres wordt uw nieuw Apple account. In het kader eronder kiest u
vervolgens een wachtwoord en herhaalt u het wachtwoord ter controle. Info omtrent het
wachtwoord vindt u onder het kader (tonen). Bij de rubriek ‘veiligheidsinfo’ (tonen) dient u eerst
een vraag te kiezen en vervolgens een antwoord te typen. U moet dit drie keer doen. Doe dit
zorgvuldig en zorg ook dat u de antwoorden op de vragen kunt geven, indien er later naar
gevraagd wordt. De rubriek ‘optioneel hersteladres’ kunt u gewoon overslaan (tonen). Bij de
rubriek geboortedatum tikt u uw geboortedag, maand en jaar in (tonen). Als u hiermee klaar
bent laat u de kaders abonneer (tonen) onaangeroerd en tikt u helemaal onderaan op ‘volgende’
(tonen en doen). U komt nu bij de rubriek ‘betaalinformatie’ terecht. U heeft immers een
creditcard of cadeaubon nodig om een Apple ID aan te maken (tonen). Er wordt u niets in
rekening gebracht totdat u een aankoop doet. Tik daarom de betaalwijze aan die u zou gebruiken
als u een betalende aankoop zou moeten doen en geef te gegevens omtrent deze betaalkaart
eronder in (tonen). Ga nu naar onder, tot u rekeningadres ziet staan (tonen). Typ hier nu een
aanhef (tonen), voornaam (tonen), achternaam (tonen), adres (tonen), postcode (tonen) en
woonplaats in (tonen). Geef ook uw telefoonnummer op (tonen) en tik vervolgens op ‘volgende’
(doen). AANVULLEN
9.5. Een gratis app downloaden en instelleren
Naast de bestaande applicaties, kunt u ook zelf nog andere applicaties downloaden en de appstore. In dit filmpje leert u hoe u dit kunt doen.
Om dit te kunnen doen, moet u gebruik maken van de applicatie ‘App Store’ (tonen). Ik tik nu op
deze applicatie om ze te openen (doen). In de rechterbovenhoek van de App Store vindt u een
zoekkader (tonen). Als u eerder al iets opzocht, zoals ik, kan het zijn dat er al iets in het kader
staat ingevuld (tonen). Om dit te verwijderen, tikt u op het kruisje in het kader (doen). Er
verschijnt nu ‘zoek in de store’. Ik ben op zoek naar een kaartspel, dus zal ik het trefwoord
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‘kaartspel’ moeten ingeven. Ik tik daarom op het zoekkader (doen) en typ vervolgens ‘kaartspel’
in (doen). Ik tik vervolgens op ‘zoek’ op het toetsenbord (doen). U verschijnt nu op een scherm
waarop verschillende applicaties te zien zijn. Bovenaan ziet u een zwarte balk (tonen). In het
midden van deze balk staat ‘iPad apps’ en ‘iPhone apps’. Omdat u met een iPad werkt, moet u er
steeds voor zorgen dat ‘iPad apps’ staat aangetikt. Bij mij is dit reeds zo, dus zie ik op mijn
scherm allemaal apps die geschikt zijn voor de iPad. Om nu te zien of een app gratis is of
betalend, kunt u kijken in het grijze kadertje bij de app (tonen). Daar staat telkens ‘gratis’ of de
precieze kostprijs, vb. 1,79 euro (invullen en vegen naar een app die iets kost). Om de app te
downloaden die u wenst te downloaden, moet u op de prijs of op het woord ‘gratis’ tikken.
Omdat ik geïnteresseerd ben in de app kibaki (app-naam invullen), tik ik hierop. Er verschijnt nu
een groene balk met ‘installeer app’. Om de app te installeren, tikt u hier op (doen). Er verschijnt
nu een scherm met bovenaan ‘log in’ (tonen). Kies in dit kader voor ‘gebruik bestaande Apple ID’
door er op te tikken (tonen en doen). Geef in het nieuwe kader vervolgens uw gebruikersnaam of
e-mailadres in, alsook uw wachtwoord (tonen en doen). Tik vervolgens op OK (doen). De app
installeert zich nu. Dit ziet u doordat de balk zich vult (tonen). Om te zien of de applicatie op uw
bureaublad staat, tikt u op de thuisknop (doen). Zoals u ziet, is de applicatie op mijn bureaublad
opgenomen (tonen). Om de gedownloade applicatie te openen, tikt u er op (doen). U kunt nu op
eigen houtje de applicatie verkennen en gebruiken.
9.6. Applicaties van de iPad verwijderen
U kunt alle applicaties die op uw iPad staan, definitief verwijderen. In dit filmpje leert u hoe u dit
kunt doen.
Denk eerst na over welke applicatie u wenst te verwijderen. Ik wens bijvoorbeeld de Pac-man
applicatie te verwijderen (tonen). Ik tik daarom lang aanhoudend op deze applicatie (doen), tot
deze begint te wiebelen (doen). Zoals u ziet verschijnt nu in de linkerbovenhoek van de applicatie
een zwart-wit kruisje (tonen). Om de applicatie van de iPad te verwijderen, tikt u op dit kruisje
(doen). Het kan eventueel nodig zijn, zoals bij mij nu, om nogmaals op ‘verwijder’ te tikken. Ik tik
daarom op ‘verwijder’. Zoals u ziet, is de applicatie nu verwijderd. Om terug te keren en ervoor
te zorgen dat de icoontjes niet meer wiebelen, tik ik op de thuisknop (doen).
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