
• Verwijder na de lessenreeks de aangemaakte 
mappen 

• Probeer alle aangebrachte instellingen aan het 
eind van de les terug te verwijderen en zet de 
computer terug zoals hij aan het begin van de les 
stond: 

 - snelkoppelingen van het bureaublad verwijderen 
 - persoonlijke achtergronden verwijderen  
 - map met verzonden en ontvangen e-mail  
 leegmaken    
• Al de computers correct uitzetten 
• De netwerk-HD (FREENAS) afzetten door de start/

stopknop in te drukken  
• Dataprojector afzetten  
 

Na de les 

Cursuscentrum,  
Beerten Denise, 015/22 86 10, cursuscentrum@heist-op-den-berg.be 

Problemen? 

2010-2011 

huren computerklas 
• huren van het computerlokaal loopt altijd via  

cultuurcentrum Zwaneberg (015/25 07 70) 

Handleiding 
computerklas 

Programma’s 

Besturingssysteem: Windows 7 
 
programma’s: 
 - Microsoft Office Pro Plus 2007 
 - Photoshop Elements 8 
 - Adobe CS 4 Design Premium  

Voor je van start kan gaan ... 

• De schakelaars aanzetten in het zekeringkastje in 
de muur links als je binnenkomt: 

 H_O_K —>fluorgele etiketten 
 
• Dataprojector aanzetten  
 - door op de ‘onknop’ te drukken 
 - kan ook via de afstandsbediening 
 
• Als je bestanden wil delen: de netwerkharddisk 

(FREENAS) (processor naast de lescomputer) aan-
zetten door de start/stopknop in te drukken  



Virussen 

• Als de virusscanner vraagt om te upgraden mag je 
dit toestaan. 

• Als emailprogramma wordt outlook express  
gebruikt 

• De computers hebben elk hun eigen emailadres:   
 zie tabel hiernaast 

E-mail 

• De computers staan in een netwerk. 
• Bestanden kunnen uitgewisseld worden via de  

Netwerk-harddisk (FREENAS)  - je moet dan wel 
de PC die naast de lesgevers-PC staat opzetten. 
Je hebt toegang op 3 manieren: 

 - via een snelkoppeling op het bureaublad 
 - via een netwerkkoppeling in de verkenner 
 - via explorer door \\192.168.1.30 in te geven 
• Als je voor je les documenten aanmaakt plaats die 

dan in een map met je naam 
• Laat de cursisten hun documenten ook in een  

eigen map plaatsen 

Bestanden delen, opslaan, ... 

gebruikersnaam emailadres paswoord 

cursisten  

v324018 hodbcc1@telenet.be hodbcc1 

v324055 hodbcc2@telenet.be hodbcc2 

v234059 hodbcc3@telenet.be hodbcc3 

v324061 hodbcc4@telenet.be hodbcc4 

v324068 hodbcc5@telenet.be hodbcc5 

v324075 hodbcc6@telenet.be hodbcc6 

v324086 hodbcc7@telenet.be hodbcc7 

v324107 hodbcc8@telenet.be hodbcc8 

v324117 hodbcc9@telenet.be hodbcc9 

v324122 hodbcc10@telenet.be hodbcc10 

v324195 hodbcc17@telenet.be hodbcc17 

v324154 hodbcc12@telenet.be hodbcc12 

v324166 hodbcc13@telenet.be hodbcc13 

v324176 hodbcc14@telenet.be hodbcc14 

v324182 hodbcc15@telenet.be hodbcc15 

v324189 hodbcc16@telenet.be hodbcc16 

v324219 hodbcc19@telenet.be hodbcc19 

lesgever  

emailadressen 


