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Methode Elementaire Computervaardigheden
Iedere leerling weet feilloos de weg op sociale media,
maar er valt nog veel te winnen als het gaat om de
praktische ICT-vaardigheden die komen kijken bij
het maken van een werkstuk, het verwerken van
eenvoudig cijfermateriaal in een rekenprogramma,
het verzorgen van een presentatie en het beheren van
bestanden op de pc of Mac.
In de dagelijkse onderwijssituatie is het vaak lastig om
op een gestructureerde wijze ICT-vaardigheden bij te
brengen, dingen voor te doen en de voortgang van
het leerproces te controleren.
De Methode Elementaire Computervaardigheden
brengt daar verandering in. Met een minimale inzet
van contacturen wordt een maximaal en toetsbaar
resultaat behaald.
De leerling kan op zijn (haar) eigen niveau aansluiten
via zelftests, in zijn (haar) eigen tempo de online lessen doorlopen of ingewikkeldere zaken er nog eens
op na slaan in het cursusboek. Het leerproces wordt
met een eindtoets afgesloten. Het cursusmateriaal is
bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs
en mbo. Voorkennis is niet vereist.

Blended leervorm

De methode behandelt precies die vaardigheden die
minimaal noodzakelijk zijn om op praktisch niveau de
computer te leren gebruiken voor onderwijsdoelen,
stage en werk. Elementaire Computervaardigheden
wordt aangeboden in een ‘blended’ leervorm:
een cursusboek en een e-product dat gedurende
12 maanden toegang geeft tot alle e-learning
componenten op de beveiligde website:

•
•
•
•

online lessen via de web-applicatie
een zelftest bij iedere les en een eindtoets
waarmee de cursus afgerond wordt
persoonlijke voortgangspagina voor de leerling
voortgangspagina van een vooraf gedefinieerde
groep leerlingen voor de docent

Het e-product wordt volgens de ECK standaard geleverd via toegang.org. Desgewenst kan op locatie ondersteuning gegeven worden bij het inpassen van het
e-product binnen uw digitale leeromgeving.

Online lessen

De online lessen volgen de didactische lijn van
het cursusboek, zodat een leerling snel online de
bijbehorende instructievideo kan vinden waarin het
stappenplan wordt getoond. De video’s laten duidelijk
zien uit welke stappen een taak is opgebouwd.
Hierdoor hebben ook leerlingen die moeite hebben
met lezen toch het volle profijt van deze methode.
Naast de video’s met stappenplannen zijn er tal
van praktijkoefeningen in een animatieomgeving
waardoor de leerling zich snel vertrouwd kan maken
met de uit te voeren taken zonder in de app of het
besturingssysteem te hoeven werken.

Kenmerken

De methode wordt gekenmerkt door een beproefde
eigentijdse didactiek, helder en eenvoudig
taalgebruik, duidelijke stappenplannen met tal
van verhelderende illustraties (cursusboek),
instructievideo’s en praktijkoefeningen (e-product).
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Overzicht lessen Mac & iPad
Deel 1 | Aan de slag met je nieuwe Apple-producten
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Klaarmaken voor gebruik
Leerdoelen
De computer configureren
Een Apple ID aanmaken op de computer
macOS, het Mac-besturingssysteem
De Mac uitzetten
De Mac herstarten
De sluimerstand inschakelen
Uitloggen
De iPad gebruiksklaar maken
Wifi inschakelen
Een 3G/4G verbinding maken
Een hotspot maken

Deel 2 | De Mac met macOS Mojave
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Bediening van de Mac: toetsenbord, muis en trackpad
Leerdoelen
Het toetsenbord
Muis of trackpad
De Magic Mouse verbinden met je Mac
De Magic Mouse bedienen
Het trackpad bedienen
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Ontdek macOS Mojave
Leerdoelen
Het bureaublad
Het Dock
Finder
De menubalk
Het statusmenu
Het Apple-menu
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Het Dock
Leerdoelen
Het Dock verplaatsten en verbergen
Een programma openen en verbergen
Pictogrammen plaatsen in het Dock
Pictogrammen verwijderen uit het Dock
Mappen in het Dock
Documenten in stapels
De prullenmand
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Werken met vensters
Leerdoelen
Het formaat van een venster aanpassen
De schuifbalken
Venster minimaliseren en maximaliseren
Vensters en programma’s sluiten
Wisselen tussen vensters
Wisselen tussen vensters met Mission Control
Werken met Spaces
Exposé gebruiken
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Werken met Finder
Leerdoelen
De structuur van Finder
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De knoppenbalk van Finder aanpassen
De verschillende weergaven van Finder
De functie Recent
De Thuismap
Het Finder-menu
Voorkeuren opgeven voor Finder
De prullenmand legen
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Mappen en bestanden beheren
Leerdoelen
Mappen en submappen
Een nieuwe map maken
Een map een andere naam geven
Een map of bestand verplaatsen
Een map of bestand verplaatsen via een nieuw Finder-		
venster
Bestanden verplaatsen via de weergave Kolommen
Een map of bestand kopiëren
Informatie over bestanden bekijken
Bestanden in– en uitpakken
Een map of bestand verwijderen
Een bestand uit de prullenmand terugzetten
De prullenmand legen

8
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Systeemvoorkeuren: Systeem
Leerdoelen
Systeemvoorkeuren openen
Systeemvoorkeuren: Systeem
Het hangslot openen
De computer delen met anderen
Een account toevoegen
Wisselen tussen accounts
Een account verwijderen
Andere voorkeuren van Systeem
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Systeemvoorkeuren: Hardware
Leerdoelen
Een printer installeren
De resolutie en helderheid van het beeldscherm 		
aanpassen
De muisinstellingen wijzigen
De instellingen van het trackpad wijzigen
De overige instellingen van Hardware
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Systeemvoorkeuren: Persoonlijk
Leerdoelen
Beveiliging en privacy
Bureaublad aanpassen en schermbeveiliging gebruiken
De overige instellingen van Persoonlijk
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Systeemvoorkeuren: Internet en draadloos
Leerdoelen
Een internetverbinding maken
Een internetaccount instellen
De overige voorkeursinstellingen van Internet en 		
draadloos
iCloud		
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Vervolg overzicht lessen Mac & iPad
Deel 3 | iOS voor de iPad — basishandelingen
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Bediening van de iPad
Leerdoelen
De iPad aan– en uitzetten en uit de sluimerstand halen
De thuisknop en het beginscherm
Het aanraakscherm bedienen
Het geluid harder of zachter zetten
De stand van het scherm veranderen
Werken met het toetsenbord
Zoeken op de iPad
Siri gebruiken

13 De iPad persoonlijk maken
1 Leerdoelen
2 De achtergrond van het toegangsscherm en 			
beginscherm veranderen
3 Apps verplaatsen
4 Apps ordenen
5 Apps verwijderen

Deel 4 | Apps op de iPad
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Internet en e-mail
Leerdoelen
Safari openen
Webpagina’s lezen
Een koppeling openen
Heen en weer tussen webpagina’s
Een webpagina openen op een nieuw tabblad
Een bladwijzer toevoegen
Een bladwijzer gebruiken
Bladwijzers verwijderen
Overige opties van het Safari-menu
Instellingen van Safari
Een e-mailaccount toevoegen
Een e-mailaccount bij een provider toevoegen
Instellingen voor e-mail
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Handige apps op de iPad
Leerdoelen
Notities maken
De wekker zetten
De agenda gebruiken
Herinneringen instellen
Kaarten gebruiken
Pages
Numbers
Keynote
FaceTime
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Apps downloaden uit de App Store
Leerdoelen
De App Store openen
Apps zoeken in de App Store
Een app downloaden

17
1
2
3
4
5

7
8

Boeken lezen
Leerdoelen
Een boekfragment ophalen
Een boek kopen
Een boek lezen
De helderheid, de lettergrootte en het lettertype 		
aanpassen
De tekst doorzoeken op trefwoorden en een bladwijzer
gebruiken
Tekst markeren en notities maken
Een boek verwijderen
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Foto’s maken, bekijken en bewerken
Leerdoelen
De camera gebruiken
Foto’s bekijken, delen of verwijderen
Een album maken
Fotobewerking
Photo Booth gebruiken

6

Productinformatie Methode Elementaire Computervaardigheden | Mac & iPad

Pagina 3

