HOE DE COMPUTER GEBRUIKEN?
DE COMPUTER OPSTARTEN EN INLOGGEN
1.
2.

Duw op startknop.
Wacht even tot je een grote foto op je scherm ziet. Dit is elke dag een andere foto.

3.

Klik ergens op de foto. Je ziet nu dit scherm:

4.

Typ het paswoord in het witte balkje: Gent123!

Let goed op: het paswoord moet helemaal juist zijn
•
•

De eerste letter is een hoofdletter
Op het einde staat een uitroepteken

PROGRAMMA’S OP DE COMPUTER

Op de computer zie je deze programma’s:
•

Prullenbak (hier moet je niets mee doen)

•

Acrobat reader: om bestanden te openen met .pdf in de naam

•

eID-viewer: voor als je je identiteitskaart moet gebruiken in een programma.

•

Google Chrome: om op internet te surfen

•

VLC Media Player: om filmpjes af te spelen

•

Internet Explorer: om op internet te surfen

•

Skype: om te videobellen. Hiervoor moet je eerst een account aanmaken.
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INLOGGEN OP WIFI
Als je op internet wil surfen heb je wifi nodig.
ALS JE THUIS AL WIFI HEBT

Klik op het vierkantje rechts
onderaan het scherm
Klik daarna op ‘netwerk’.

Je ziet nu een hele lijst wifi-netwerken. Elk netwerk heeft een naam.
Zoek de naam van je eigen wifi-netwerk en klik op verbinden.

ALS JE THUIS NOG GEEN WIFI HEBT
Je kan inloggen op gratis wifi van Telenet.
Volg daarvoor de handleiding die je van je school kreeg.
De titel van de handleiding is ‘Gratis wifi gebruiken’.

NOG WAT UITLEG OVER DE EID-LEZER EN SKYPE
DE EID-LEZER
Deze heb je als leerling niet nodig. Je ouders misschien wel. Ze moeten dan hun identiteitskaart aan de
computer koppelen. Als er een gleuf aan de zijkant van je computer is kan je daar je identiteitskaart insteken.
Anders heb je een eID-lezer nodig.
SKYPE
Om Skype te gebruiken moet je een account aanmaken.
Je moet hiervoor eerst met internet verbinden via wifi.
Daarna surf je naar www.skype.be.
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