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SeniorWeb Noordoostpolder is één van de 400 leercentra die is aangesloten 
bij de landelijke vereniging Seniorweb. Deze leercentra bieden een ideale 
manier om meer te leren over de digitale wereld. De cursussen en workshops
zijn kleinschalig, betaalbaar en de vrijwillige docenten zijn zelf ook senior. 
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Voorwoord
 
“  Oud geleerd...Graag gedaan, Vrijwillig nooit Vrijblijvend”
“  daarom zijn we op aard...”

Den lezer heil!

In 2015 hebben we  in een vijftal sessies 
met alle  medewerkers gebrainstormd over 
de vraag “Waarom zijn we als SeniorwebNop
eigenlijk op aard” en hoe willen we (verder) 
de toekomst in. De aanleiding lag in de 
toenemende aandacht voor onze open inloop
op elke woensdagochtend en de manier 
waarop we soms verschillend onze 
bezoekers tegemoet treden. 
De uitkomst was gelukkig  niet  
verrassend,maar juist geheel in lijn  met 
onze visie en missie om ouderen op weg te 
helpen in die wondere wereld van internet, 
computer, tablet enz.
Het resultaat van de brainstorm is vervat in 
het door allen gedragen boekje :
”Vrijwilliger bij SSWN, wat doet hij/zij!”
“Een Introductie, wegwijzer, kennismaking, 
vraagbaak”
*OUD GELEERD….. GRAAG GEDAAN *
*VRIJWILLIG nooit VRIJBLIJVEND *
“Onze vrijwilliger luistert eerst voordat hij 
reageert”
En omdat we het van groot belang vinden 
dat we op gelijksoortige wijze omgaan met 
onze “klant” hebben we daarin ook 
richtlijnen voor ons handelen vastgesteld en 
die de  “tien geboden”  genoemd. Alle 
vrijwilligers hebben zich aan die vastgelegde
kwaliteitseisen gecommitteerd en zo gaan 
we eensgezind op pad.
De kortste vertaling van het boekje, onze 
evaluatie  laat zich samenvatten in 
begrippen als  geduld,betrokkenheid, 
vriendelijkheid en empathie.
Vermeldenswaard is zeker ook  dat in de 
aangekondigde vacature secretaris begin 
2016 kon worden voorzien. Na vele jaren 
trouwe dienst draagt Bram Nauta het stokje 
over aan Paul Brans. Beide heren willen we 
graag op deze plek danken voor fijne inzet 
en grote betrokkenheid. We zijn blij dat de 
continuïteit ook hierin gewaarborgd blijft.
Toen er een eind moest komen aan ons 
onderkomen in de Golfslag wegens totale 

ontruiming van dit verzorgingshuis, hebben 
we dankzij de welwillende medewerking van 
de gemeente  een leslokaal kunnen 
huren en inrichten in schoolgebouw De 
Expansie.
Na een voorspoedige verhuizing eind 
december 2014 heeft wethouder Hans 
Wijnants tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
op 5 januari 2015 de openingshandeling 
verricht.
Met vertrouwen gaan we in deze goed 
geoutilleerde omgeving de toekomst 
tegemoet die, alleen al door  de 
(gefaseerde) invoering van het nieuwe 
besturingssysteem Windows10,  weer 
kansen en uitdagingen biedt om veel 
senioren (opnieuw) van dienst te kunnen 
zijn
Een toekomst die we een drietal jaren 
geleden door afnemende aantallen cursisten 
nog enigszins somber in ogenschouw namen
krijgt nieuw perspectief……………………………….. 
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Beschouwing

Een profeet ben ik niet en in voorspellen ben
ik nooit goed geweest. 
Ik geloof namelijk niet dat de geschiedenis 
zich automatisch voltrekt en uit 
wetmatigheden bestaat,vandaar dat 
voorspellen me slecht lukt
Ik geloof veel meer dat de werkelijkheid van
allerlei voorvallen aan elkaar hangt, aan 
elkaar geregen door menselijke keuzes die 
de loop der dingen beïnvloeden. 
Ik geloof in mensen die , geïnspireerd door 
hun levensbeschouwing,  proberen om die 
kwetsbare aarde en veranderlijke mensheid 
een beetje om te vormen naar het visioen, 
zeg maar droom dat /die ze hebben van hoe
het er eigenlijk uit zou moeten zien.
Die de wereld kunnen veranderen. Het was 
Einstein die eens zei dat bidden de wereld 
niet verandert, maar dat bidden mensen 

verandert en die kunnen van invloed zijn...

– Geen profeet ben ik , maar wel een 
mijmeraar een beetje filosoferend mens. 
Ik kijk naar wat ik om mij heen zie gebeuren
en probeer dat te begrijpen. En vervolgens 
probeer ik – met mijn eigen inspiraties en 
verlangens – mijn kleine bijdrage te leveren 
om de wereld een beetje mooier te maken. 
Zo geloof ik in de  God van de bijbel die mij 
voorhoudt om vanuit dat geloof mijn naaste 
lief te hebben als mijzelf en actief op zoek te
blijven gaan naar degene voor wie IK, een 
naaste kan zijn, iets kan betekenen 
– Dat is ook voor de komende jaren hard 
nodig. Er is genoeg om ongeduldig, 
ongelukkig en onrustig van te worden. Kijk 
maar naar het journaal, moord doodslag 
terreur en oorlog uitputting en afbraak van 
natuurlijke hulpbronnen, hoewel daarvoor 
sedert Parijs enige hoop gloort en ga zo 
maar door  …

Maar ik ben daardoor geen somberaar 
geworden.

En al kan ik niet voorspellen wat de 
toekomst gaat brengen, ik kan wel 
beschrijven/dromen wat ik wens. Ik kan me 
een wereld voorstellen waar vrede komt, 
een wereld die kan veranderen, tenminste 
als ook ik daar zelf mee wil beginnen zonder
te wachten op altijd die ANDER die mijn 
excuus vormt om het er maar bij te laten 
zitten.
Ik kan dus dromen...  en daar kan en mag 
en moet het, ook voor SeniorwebNOP, 
misschien wel mee beginnen om iets moois 
in stand te houden en te brengen zodat 
dromen geen bedrog blijken maar werkelijk 
kunnen uitkomen 
DAAROM is het nodig dat je op z'n minst 
ergens van begint te dromen ergens op blijft
hopen, een droom houdt een punt op de 
horizon blijft zien. 
– Seniorweb Nop is alweer bijna 15 jaar 
geleden ontstaan met een droom die elk 
jaar weer een beetje uitkomt. Als bestuur en
medewerkers willen we ons blijvend inzetten
voor blikverruiming van senioren op het 
wereldwijde gebied van internet en alles wat
daarmee samenhangt. 
Dat punt op onze horizon prijkt daar 
levensgroot en blijft het ideaal, meer dan 
een droom,waarnaar we streven.
– Met onze gemotiveerde medewerkers te 
mogen samenwerken blijft een groot en niet
genoeg op waarde te schatten goed. Zo 
komen dromen uit…..
Het bestuur dankt allen daarvoor van harte
We kijken met voldoening terug op weer een
zinvol besteed jaar als senioren voor 
senioren.

Graag beveel ik ons jaarverslag ter lezing en
kennisname bij u aan. Op- maar ook 
aanmerkingen   zijn welkom.

Hans Harwig,
voorzitter

bronvermelding
(Aan de nieuwjaarsblog van een goede vriend, 1e kamerlid Groen Links, heb ik de betoog- en 
denklijn, met een knipoog naar de inhoud,  in  mijn “Beschouwing” ontleend JBH)
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Leercentrum
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Windows 10 een nieuwe uitdaging

De basiscursus, waarin de elementaire 

vaardigheden op de computer centraal 

staan, vormt nog steeds het 

belangrijkste bestanddeel van onze 

cursussen. Veel ouderen hebben 

inmiddels al enige ervaring met de 

computer maar omdat Microsoft steeds 

met nieuwe versies van het 

besturingssysteem uitkomt blijft er 

behoefte ontstaan  aan nieuwe 

opleidingen. De komst van Windows 10,

halverwege 2015, betekende voor 

SeniorWeb opnieuw een rigoureuze 

omschakeling.

Omdat Windows 10 een jaar lang gratis 

wordt aangeboden voor gebruikers van 

Windows 7 en 8, hebben veel mensen dit 

pakket al vrij snel geïnstalleerd of laten 

installeren. Vooral voor de gebruikers van 

Window 7, betekent dit een omvangrijke 

aanpassing. Hoewel dit 

voor degenen die al meer ervaring hebben 

of die gewend zijn aan Windows 8, minder 

ingrijpend is, moest ook voor deze groep 

een aangepaste cursus beschikbaar komen. 

Hier moest  snel op worden ingespeeld om 

in het najaar te kunnen beginnen met het 

geven van een cursus. Daarvoor moesten 

enkele medewerkers zich in korte tijd 

oriënteren op de vernieuwde omgeving en 

werd een spoedcursus voorbereid voor de 

medewerkers. Verder moest uit de schaars 

beschikbare materiaal en geschikt boek 

worden uitgezocht om bij de cursus te 

kunnen gebruiken. Door de inzet van alle 

medewerkers kon half november de eerst 

groep cursisten worden ontvangen.

In het begin van het verslagjaar werden ook

voor de voorgangers van Windows 10 

cursussen gegeven. Voor Windows 8.1 werd 

onderscheid gemaakt voor beginners en 

gevorderden voor wie een apart 

lesprogramma werd opgesteld. Dit geld later

in het jaar ook voor computergebruikers die 

hun eigen werkomgeving willen 

behouden.Totaal 34 personen hebben een 

van deze basiscursussen gevolgd en dit is 

dan ook nog steeds de grootste groep 

cursisten.

Voor leden van de Rabobank geldt nog 

steeds dat deze voor het volgen van een 

basiscursus € 10 via de bank terug krijgen 

voor het lesgeld.
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Elke cursist zijn eigen lesomgeving

In ons leslokaal beschikken we over 10 

computers waar elke keer een andere cursist 

gebruik van maakt afhankelijk van de gegeven 

cursus. Dat kan de ene keer een Windows 7 en 

een andere keer een Windows 10 omgeving zijn. 

Ook gebruikt elke cursist zijn eigen bestanden. 

Om te voorkomen dat hierdoor verwarring 

ontstaat is voor elke cursus en op elke computer 

een bij de cursist behorende omgeving 

geïnstalleerd middels de z.g. Virtual Box. Dit is 

een programma dat verschillende 

besturingssystemen kan simuleren. Als een 

cursist bijvoorbeeld een fotocursus wil volgen en 

hij of zij heeft thuis Windows 8.1 dan is de 

computer waar zij tijdens de lessen gebruik van 

maakt voor haar speciaal ingericht.

Aan het eind van de cursus wordt deze computer 

weer 'schoon' gemaakt en voorzien van de nodige

updates.

Naast de basiscursussen wordt de mogelijkheid 

geboden om zich verder te verdiepen in een wat 

meer gespecialiseerd onderwerp. Voor degene die

wat hogere eisen stellen met betrekking tot de 

opmaak van teksten, bijv. voor het maken van 

een verslag, is er een cursus 'Tekstverwerken'. 

Ook de mogelijkheid hieraan enveloppen of 

etiketten te koppelen is hieraan verbonden.

Het maken van een rekenblad (spreadsheet) 

biedt de mogelijkheid om een huishoudboekje of 

het benzine verbruik bij te houden. Zonder al te 

diep in de mogelijkheden van dit programma in 

te gaan is het zelfs mogelijk een eenvoudige 

boekhouding op te zetten.

Steeds vaker worden er pogingen gedaan om de 

computer gebruiker te benadelen door malware 

(verdachte software). Er zijn verschillende 

manieren om dit probleem aan te pakken. 

Behalve in de handel zijnde pakketten zijn er ook

voor de gebruiker een aantal zaken waar 

aandacht aan moet worden geschonken. Dit leer 

je op de cursus 'PC beveiligen'.

Voor de fotoamateur is het een interessante 

mogelijkheid om de foto's digitaal te bewerken. 

Niet alleen om minder goede foto's te verbeteren 

maar ook retoucheren en het aanbrengen van 

teksten hoort bij de cursus 'Foto bewerken'.

Ook voor muziekliefhebbers wordt een cursus 

aangeboden waarmee gemaakt voor beginners 

en gevorderden voor wie een apart 

lesprogramma werd opgesteld. Dit geld later in 

het jaar ook voor computergebruikers die hun 

eigen werkomgeving willen behouden.

Totaal 32 personen hebben een van deze 

basiscursussen gevolgd en dit is dan ook nog 

steeds de grootste groep cursisten.

Voor leden van de Rabobank geldt nog steeds dat

deze voor het volgen van een basiscursus € 10 

via de bank terug krijgen voor het lesgeld.
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Interview
 Henny Braam

Assistente Henny Braam vindt het sociale aspekt van haar werk als

assistent-docente het leukst:  mensen helpen en daardoor bijblijven.

Ze kwam door haar werk in de Flevomeerbibliotheek in contact met

Seniorwebnop die daar een een computercursus gaf. Ze nam zich voor,

na haar pensionering, als vrijwilligster bij SNW aan de slag te gaan.

“Door mijn tijd bij de bieb heb ik ook veel ervaring opgedaan met

mensen. Er zijn ook wel eens ,lastige' bij maar die helpen vind ik een

uitdaging! Zelf heb ik nooit les gehad maar al mijn opgedane kennis

uit boeken gehaald en daardoor zag ik wat je allemaal met een

computer kunt doen en dan gaat er een hele nieuwe wereld voor je

open."

Zijn er ook minpunten in dit werk ?

“Ja soms, als er op de inloopochtenden technische klussen komen die

veel kennis en tijd vragen. Dit is voor mij een minpunt door gebrek

aan kennis.”

En zelf lesgeven?

“Nee, dat wil ik niet. Ik ben prima tevreden zo en ik hoop dat werk

nog lang te mogen doen!"
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Tablets zijn niet meer weg 

te denken

Vanaf 2010 constateerde SeniorWeb 

Noordoostpolder dat veel ouderen geen 

computer meer kochten maar kozen voor 

een tablet. Daarna kwamen er geregeld 

mensen met vragen omtrent het gebruik 

van deze apparaten. Zelf zoveel vragen dat 

SeniorWeb Noordoostpolder heeft besloten 

om in haar lesprogramma tablet workshops 

op te nemen.

Deze workshops, bestaande uit 4 dagdelen 

van twee uur, zijn onderverdeeld in een 

workshop voor de Android en de iPad tablet.

Voor de iPad wordt les gegeven uit het boek 

“Starten met de iPad” uitgegeven door 

Visual Steps in samenwerking met 

SeniorWeb. Het boek is niet bij de workshop 

inbegrepen, maar is voor € 15,00 bij ons te 

koop. Omdat het tevens gebruikt kan 

worden als naslagwerk besluiten bijna alle 

cursisten dit boek tijdens de workshop aan 

te schaffen.

Voor de Android tablet is geen eenduidig en 

mooi boek in de handel. Dat komt omdat 

veel fabrikanten eigen aanvullingen maken 

op de Android besturing.

Nu, enkele jaren verder kunnen we 

constateren dat deze workshops nog steeds 

goed worden bezocht.

Waar heb ik mijn foto's 

gelaten

Een van de meest frustrerende ervaringen 

van de doorsnee computergebruiker is het 

niet meer kunnen vinden van documenten of

afbeeldingen. Het indelen van mappen en 

bestanden is voor velen een groot 

struikelblok. Na verloop van tijd ontstaat 

dan een ondoorzichtige verzameling van 

bestanden zonder enige structuur. In de 

workshop 'Orde in de PC' wordt de cursist 

geleerd hoe mappen worden gemaakt en 

ingedeeld en bestanden kunnen worden 

verplaatst naar de gewenste mappen zodat 

een inzichtelijk geheel wordt verkregen. 

Vaak wordt aangeraden om voor een 

specifieke cursus eerst deze workshop te 

volgen om latere problemen te voorkomen.

Meer workshops

Behalve de hiervoor genoemde onderwerpen

worden er ook workshops gehouden voor 

Rekenblad, het maken van Fotoalbums en 

een vervolgcursus voor Windows 8. Het zijn 

vaak kleine groepjes voor mensen die 

geïnteresseerd zijn in specifieke 

onderwerpen. Bij deze workshops wordt 

vooral vraaggericht te werk gegaan.
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Interview

"Ik ben met Seniorweb in contact gekomen door een buurvrouw bij mij

in de straat waar ik woon. " vertelt oud cursiste Hilly de Vries uit

Emmeloord en ze vervolgt : ,, en mijn eerste cursus was Orde in de PC

gevolgd door Windows 10, een fotobewerkingscursus en een

fotoalbum maken en dat is me allemaal heel goed bevallen. Vooral het

werken in kleine groepen vind ik prettig en ik werd goed geholpen als

ik 't niet helemaal begreep of als het niet lukte. Ook de samenwerking

met de docent was goed."

Op de vraag of ze er ook iets aan heeft in het dagelijks leven

antwoordt mevrouw de Vries:

Nou zeker! Ik heb er een leuke hobby aan. Ik kan nu bijvoorbeeld heel

makkelijk iets opzoeken!" Ze gniffelt ,, en dan te weten dat ik niks van

computers wilde weten! Tja, het kan verkeren he?"

En ze voegt eraan toe "ik mag graag prutsen!"

Waarvan akte ! Inloop
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• Ik ben een leek, is een computer wel iets voor mij?

• Mijn pc komt bij Het Goed vandaan, hier staat een voor mij onbekend programma op. 

HELP.

• Ik heb in het verleden veel met de videocamera gewerkt. Kan dit ook op mijn pc 

komen?

• Hoe bewaar ik het beste al mijn gegevens van mijn familie en kennissen?

• Ik ga verhuizen, wat moet ik bewaren en wat kan er weg?

• Ik heb hulp nodig!!

• Ik ben iets kwijt! Is het terug te krijgen?

• ……… en nog 100 andere zaken.

De taak voor ons als medewerker is om er achter te komen wat de werkelijke oorzaak is van 

een probleem. Want bij de meeste vragen is er een antwoord, maar als aan de oorzaak van de 

vraag niets wordt gedaan, dan komt de vraag in andere context zeker weer terug.

Kortom de taak van de vrijwilliger kan best intensief zijn, daarom kan een probleem ook als 

groep aangepakt worden.

Ik heb zelf meegemaakt dat het computer probleem een heel andere en zeker niet een 

digitale, maar een privé zaak was en heb daar deze persoon in bijgestaan.

Ook voor een kopje koffie en een praatje is men welkom.

Kortom:

De SeniorWebNOP  woensdagochtend-inkoop is een belangrijk (gezellig) digitaal en sociaal 

gebeuren.
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Organisatie
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Cursistenoverzicht

Begin dit jaar volgen nog relatief veel 

mensen een Windows 7 basiscursus, terwijl 

Windows 8 al in 2012 op de markt is 

gebracht. Windows 8 is voor velen een lastig

systeem om goed onder de knie te krijgen 

door zijn 2 verschillende werelden: enerzijds

het bureaublad en anderzijds het tegel- 

(start-) scherm. In juli wordt ook Windows 

10 in de markt gezet. Iedereen met een W7 

of W8 systeem kan dit gratis downloaden. 

Velen zijn nog wat huiverig om over te 

stappen en wachten nog even af tot de 

ergste kinderziektes er uit zijn. Tot juli 2016 

kunnen we gratis overstappen. In oktober 

ontvangen we de eerste W10 cursisten.

Orde in de PC blijft een goede keuze om na 

een basiscursus te volgen. Daarna kunnen 

we allerlei cursussen in onze 

belangstellingssfeer goed volgen, b.v. 

fotobewerking, fotoalbum, tekstverwerking, 

adressen en etiketten.

Ook hebben we een nieuwe cursus in de 

markt gezet, n.l. PC beveiligen.

Bij de tablet workshops valt op dat twee 

maal zoveel cursisten een iPad cursus 

volgen, 28 tegenover 14 Android cursisten. 

De Anbo zoekt dit jaar samenwerking met 

SeniorWeb. Zij zien tijdens een presentatie 

door SeniorWeb aan de gezichten van hun 

leden dat er nog veel vragen zijn. Via een 

oproep in het ledenblad van de Anbo kan 

men zich bij de secretaresse aanmelden 

voor een tabletworkshop. Dit is 

laagdrempeliger?

Na een opleving van het aantal cursisten in 

2014 krijgen we in 2015 helaas toch weer 

minder aanmeldingen.

Sekseverdeling
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Financieel overzicht

Ontvangsten

2015 2014

Lesgeld 5498 (67%) 8139 (75%)

Sponsoring 2059 (25%) 1200 (11%)

Lesboeken 671 (8%) 1581 (14%)

8228 10920

Uitgaven

2015 2014

Advertentiekosten 1737 (19%) 1283 (16%)

Lesboeken 1700 (19%) 1749 (21%)

Materiaalkosten 1538 (17%) 1608 (20%)

Huur 1840 (20%) 697  (9%)

Diversen 2243 (25%) 2779 (34%)

9058 8116
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Toelichting op het financieel overzicht 2015

Ontvangsten

Sponsoring Betreft o.a. de gecontracteerde jaarlijkse sponsoring van € 1.200,-- van 
de Rabobank.
Opbrengst van deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne, € 839,-- 
en gift tgv  opening nieuwe locatie.

Cursusboeken Het verschil t.o.v. 2014 is ontstaan door het invoeren van nieuwe 
systemen met als gevolg en da ter  lesboeken verstrekt zijn aan docenten
en assistenten. Voorgaande jaren verstrekten wij aan leerlingen gratis zelf
gedrukte lesboeken. Dat is gewijzigd in het goedkoper aanbieden van 
aangekochte boeken. Ook liggen er boeken in voorraad.

Uitgaven

Verenigingskosten Hieronder vallen de kosten van de provider. De telefoon loopt in 
tegenstelling tot vorig jaar niet meer via KPN maar de provider. Ook de 
kosten ter gelegenheid van de opening zijn hierin verwerkt.

Aankoop materiaal Dit betreft o.a. een printer, inkt en papier. Verder tafel en stoelen voor het
kantoor en stofzuiger. Een adapter, onderzoek en reparatie twee 
computers. 

Huur De huur voor dit leslokaal van de gemeente is aanmerkelijk hoger dan die
van de locatie Golfslag.

KPN telefoon Het abonnement in de vorige lesruimte is voor het einde van de termijn 
van het contract opgezegd waardoor aan KPN een boete betaald moest 
worden.

Attenties Jaarlijks wordt rond de Kerst aan de vrijwilligers cadeaubonnen verstrekt.
Verhuiskosten De verhuizing vond in 2014 plaats.
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Medewerkers

Aan het eind van het verslagjaar hebben een aantal medewerkers zich teruggetrokken 

waardoor het team nu uit 24 vrijwilligers bestaat. 10 daarvan zijn ambassadeur bij de 

landelijke organisatie en worden regelmatig geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen en 

krijgen uitnodigingen voor het bijwonen van landelijke voorlichtingsbijeenkomsten.

Op een viertal tijdstippen in het jaar komen alle vrijwilligers bij elkaar. Hier worden de 

cursussen en inloopmorgens geëvalueerd en worden ervaringen uitgewisseld. 

Het bestuur vergadert maandelijks met uitzondering van de zomermaanden.

Het bestuur bestaat uit:

Hans Harwig voorzitter

Bram Nauta secretaris

Willem Braam penningmeester

Jan Koning algemeen adjunct

Janny Gootjes cursusadministratie

Leopold Kuipers systeembeheer

het bestuur wordt bijgestaan door Geert Gielissen als PR adviseur.

Medewerkers
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Externe contacten

SeniorwebNop is geen eiland in de 

samenleving, veeleer een schiereiland 

dat grenst aan andere organisaties en 

instellingen.

Zo waren er in het afgelopen jaar contacten 

o.a. met de volgende 

instellingen/organisaties:

– Met de gemeente Noordoostpolder over de

geboden toegang tot het gebouw, 

sleutelbeheer, en faciliteiten.

We kregen binnen de overeengekomen 

huurprijs de beschikking over het aan ons 

lokaal grenzende kantoortje. We maken daar

dankbaar gebruik van voor één op één 

hulpvragen en kleine groepjes en voor onze 

bestuursvergaderingen.

– Met de plaatselijke ouderenbonden 

overleggen we  over publicatie in hun 

afdelingsorganen en over mogelijk collectief 

aanbod en aanmelding

– Met de RABObank, onze sponsor over het 

contract en over een aanbod om 

internetbankieren te promoten en te 

ondersteunen/onderwijzen.

– Met de ledenvereniging Oude en Nieuwe 

land is overleg geweest om via het in alle 

huishoudingen in Noordoostpolder 

verspreide zorgbulletin een aanbod, met 

bescheiden korting, te doen aan senioren 

voor de cursus "Internet, email en tablet". 

We ontvingen daarop een aardige respons

– Met onze buren in het schoolgebouw 

onderhouden we een vriendschappelijke 

relatie die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt 

in het beschikbaar stellen van onze 

accommodatie ten behoeve van een 

leerlingentest op de computer die zich af 

moet spelen via internet.

Een verzoek aan de gemeente om de 

toegang rolstoelvriendelijk te maken 

betreft alle gebruikers.

Opening leslokaal door wethouder Hans Wijnants
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