INDIVIDUELE HULP EN
INSPIRATIE

COMPUTERCURSUSSEN MSOFFICE

WORKSHOP SPELEN MET
POËZIE

Voor deze cursussen heb je een laptop nodig met

Over WordPress
Je hebt een eigen website, zelf gemaakt met

2007 of later. Open Office of Libre Office zijn niet
bruikbaar in deze twee cursussen.

WordPress, of door iemand anders. Je wilt
weten of er mogelijkheden zijn die website zo
goed mogelijk aan je wensen aan te passen.
Of hoe je dingen beter aan zou kunnen pakken.
Of je wilt advies over een professionele website.
In overleg zijn veel dingen mogelijk. Ik ga je
echter geen complete cursus WordPress geven.

Aantal bijeenkomsten: naar behoefte

Over poëzie

daarop een echte versie van Microsoft Office

Over Microsoft Word
Een korte en beetje pittige cursus in handiger

Afgelopen najaar heb ik een aantal
bijeenkomsten gegeven rond het thema Spelen
met poëzie: zelf creatief met taal en poëzie
omgaan. Het lijkt me leuk om daar opnieuw
mee te beginnen.

omgaan met Microsoft Word. We gaan aan de

Organiseer dus zelf je creatieve groepje!

slag met stijlen, thema’s en sjablonen, met kop-

Overigens is iedereen die dat wil, tussendoor

en voetteksten en met bouwstenen. Je leert hoe

welkom bij dit groepje!

je Word niet alleen als handige typemachine

Aantal bijeenkomsten: keuze van deelnemers

kunt gebruiken, maar vooral als tekstverwerker
die allerlei automatisering handigheden heeft.

Over solliciteren
Zijn jouw sollicitatiebrieven goed genoeg, of
krijg je steeds afwijzingen en word je niet eens
uitgenodigd? Kan je LinkedIn profiel beter? Ziet
je CV er qua uiterlijk goed genoeg uit? Ook op
een mobiel? En is dat allemaal aangepast aan
de baan die je wilt hebben?

En verder kun je me altijd benaderen voor

Over Excel voor thuis
Een leuke cursus voor echte beginners, om
kennis te maken met Microsoft Excel. Je leert
wat een spreadsheet is, wat je er allemaal mee
kunt doen, en we kijken vooral naar

Geen algemeenheden, maar een op jouw

mogelijkheden voor huis-tuin en

situatie toegesneden taalkundige en

keukengebruik.

vormtechnische begeleiding.

Aantal bijeenkomsten: naar behoefte

EN VERDER

Aantal bijeenkomsten: 4

Aantal bijeenkomsten: 5

vragen of informatie over
▪

het beginnen van een eigen website,

▪

tekenen met SketchUp,

▪

het maken van een aantrekkelijke
PowerPointpresentatie,

▪

redigeren van een tekst,

▪

controleren van je spelling,

▪

je spellingkennis opfrissen

▪

e.d.

JOHAN VAN DEN BOL
Een ruime didactische ervaring als Taalkundeen ICT-docent op een lerarenopleiding in
Amsterdam. Ervaring als docent Nederlands op
een vmbo.
Kennis van computers en het afgelopen
decennium ruime ervaring in het lesgeven aan

AANPAK: DE BAL LIGT BIJ JOU
individuele activiteiten
Voor individuele activiteiten of vragen neem je
persoonlijk, of via e-mail/telefoon, contact met
mij op..

Cursussen en workshop

volwassenen in MS Office, SketchUp en

Bij de twee computercursussen en voor de

WordPress.

poëzieworkshop maak ik geen evenementen

Als taalkundige was ik gespecialiseerd in het

(meer) aan.

onderdeel pragmatiek: welke handeling verricht

Ik leg de bal bij jullie:

je eigenlijk als je een taaluiting gebruikt? En
hoe interpreteert de ander dat? Nuttig bij mijn

1.

Je verzamelt eerst een of meer
gemeenschappelijke data en tijden.

2.

Vervolgens neem je persoonlijk of via email/telefoon contact met mij op om tot
afspraken te komen.

KOSTEN

jou helpen om bijvoorbeeld de kleuren of
het menu van je website aan te passen

▪

▪

Johan van den Bol

een cursus geven over hoe je met Word
jou leren hoe je een inhoudsopgave in
aan een groepje een cursus Excel voor
beginners geven

E-mail: jvdbol@xs4all.nl

▪

samen met jou je sollicitatiebrieven en/of je
CV een boost geven qua taal en/of opmaak

030 63 71 52 4
▪

M : 06 28 02 23 97

jou helpen met SketchUp de kasten in je
werkkamer te tekenen

http://www.pc-coach.nl

Deze folder is ook als pdf-download
beschikbaar via de bestanden van de besloten
Faceboekgroep van de DKF onder de naam
FolderJohan2018.pdf

▪

Word maakt

CONTACT

T:

een groepje ‘Spelen met poëzie’
begeleiden

▪

bijdrage aan DKF… (koek, suiker, thee, koffie

Alle activiteiten zijn in principe alleen
toegankelijk voor inspiratoren.

▪

soms veel beter teksten kan maken

Geen. Ook geen materiaalkosten. Maar een
e.d.) zal op prijs worden gesteld.

Johan van den Bol draagt bij aan DKF

MIJN STRAATJE

mededeelnemers en je zorgt voor

bemoeienissen met selectie van en hulp aan
sollicitanten.

ALS JE IETS WIL WAT IN MIJN
STRAATJE PAST, WIL IK GRAAG
HELPEN

▪

En nog wel meer…

en via de facebookpagina van DKF
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Zie achterkant folder voor aanpak

