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1. Het algemeen reglement van seniorennet is van toepassing.
Voor Photoshop-Initiatie gelden enkele bijkomende punten. Er is maar 1 vereiste,

dat is een versie vanaf “Adobe Photoshop CS3” op je pc is geïnstalleerd.

2. We werken lesje per lesje af, wat wil zeggen zolang lesje 1 niet in orde is gaan we niet
verder naar lesje 2 enz.
3. We sturen zeker geen meerdere lesjes tegelijk in, doch enkele lesjes bestaan uit
meerdere delen en deze mogen wel te samen ingezonden worden.
4. We werken “50 lessen en 1 test” af bij Photoshop-Initiatie. We houden ons strikt aan
de opgegeven bewerkingen van de lesjes. Dit is zeker nodig om geen verwarring bij
leden te bekomen die werkelijk van 0 beginnen.
5. We geven zeker geen reacties op andere leden en hun werkjes, ons verbeterteam zal
de lessen bekijken en beoordelen.
6. Na 40 lesjes is er een test voorzien “Selecties”, breng je die tot een goed einde, dan
stellen we je voor aan onze collega’s Photoshop. Je krijgt dan de nodige info per
mail, om daar in te schrijven. Waar je dan lesjes kan maken met zoveel creativiteit
dat je in huis hebt.
7. Alle lesjes maak je op eigen tempo, doch na 6 maand inactiviteit, krijg je een mail,
indien daar geen antwoord op komt, verwijderen we je van onze opvolglijst en
beschikken we niet meer over je gegevens omtrent de lesjes. Wil je daarna toch nog
verder, dan al je terug starten vanaf les 1. We maken wel een uitzondering indien
we vooraf verwittigd worden voor een tijdelijke onderbreking (bv opname
ziekenhuis, enz.)
8. We houden ons aan deze opgeven puntjes. Bij niet naleving en na enkele
verwittigingen zijn we om de goede gang van Photoshop-Initiatie te bewaren
genoodzaakt om je van onze ledenlijst te verwijderen.
9. Van zodra je uw diploma verdiend heb bij Initiatie, dan mag je naar de grote groep.
Van zodra je daar ben ingeschreven, schrappen wij u als lid bij Initiatie
Namens het hele team wensen we je
een aangename en leerrijke tijd bij Photoshop-Initiatie.
Mentor: Loebass – Administrator: Carina en Flinter
Alsook tot uw dienst onze verbeteraars:
Viko – Mayka en Mobidick
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