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Werken met de smartphone
In deze opdracht onderzoek je zelfstandig wat je allemaal met je smartphone kunt doen.
Meer uitgebreide informatie en opdrachten over de iPhone vind je in de training ‘Apps en
instellingen’.
Vaak heeft onze smartphone thuis of op het werk veel meer mogelijkheden dan we weten!
Daarom ga je nu zelfstandig of met een collega aan de volgende opdrachten werken. Daardoor leer
je je eigen smartphone of die van het werk beter kennen.

Opdracht 1





Pak de handleiding van je telefoon er bij, of
Zoek die op op internet of
Zoek tutorials op YouTube of
Kijk op de website van je leverancier (Zoals Apple, Samsung, Nokia).

Opdracht 2
Vervul nu de volgende opdrachten en schrijf op of het gelukt is. Vraag hulp bij wat lastig is.
Weet je al hoe iets moet? Vul dat dan in in het schema en sla de opdracht over. Wil je iets niet leren?
Sla hem dan ook over! Niets moet. Je mag alle hulpbronnen inschakelen.
Opdracht
Maak een printscreen van je bureaublad.
Maak een selfie (foto van jezelf).
Zoek op wat voor weer het morgen wordt.
Voeg een nieuw contact toe aan je adresboek.
Zet het postadres van deze persoon in je adresboek.
Google wat het woord nomofoob betekent.
Kijk wat het belangrijkste nieuws is van vandaag.
Stuur een ingesproken bericht naar iemand uit je adresboek.
Zet een afspraak in je digitale agenda en nodig iemand uit.
Vindt de route naar de Berkenweg 11 in Amersfoort.
Download een spelletje, maak evt. een account aan en speel het.
Luister een muziekje af op je telefoon.
Zoek op YouTube een filmpje met het woord blooper in de titel.
Verander je ringtone.
Zet je telefoon op de vliegtuigstand en haal hem er weer af.
Zet het geluid van de mediageluiden van je telefoon uit.
Maak een fotocollage met een app die daarvoor bedoeld is.
Maak een boodschappenlijstje in een notitie-app.
Maak een datumprikker aan voor een evenement met de app.
Bereken op de rekenmachine van je telefoon hoeveel 1000/6*4,5 is.
Download de EHBO-app en kijk wat je moet doen bij verslikking.
Verwijder oude foto’s en filmpjes weg van je telefoon.
Zet de zaklamp aan op je telefoon met de zaklampapp.
Verwijder een contact uit je telefoonboek die je niet meer spreekt.
Stel een van je contacten in als ICE-persoon (In Case of Emergency).
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Gelukt

Niet
gelukt

Ik wist al hoe
dit moest

