Hoe de lessen downloaden en opslaan
We gaan als eerste naar de website http://photoshopinitiatie.seniorennet.be
Daar kiezen we in aan de linkerkant, welk lesje ga je maken? Deze zijn voor de
gemakkelijkheid terug vinden, in 6 linken verdeeld, 5 voor de lessen en 1 voor de test.
- Home
- Lessen van 01 tot 10
- Lessen van 11 tot 20
- Lessen van 21 tot 30
- Lessen van 31 tot 40
- Lessen van 41 tot 50
- Test
- Nuttige info
- Veel gestelde vragen
Heb je uw les gevonden? Klik dan op de titel van de les, hierachter zit je les en de nodige
materialen (indien nodig, anders enkel de les)

Het kan zijn dat het direct opengaat, indien niet, kan je deze terugvinden bij je downloads
zoek dan het volgende pictogram met de titel van de les (of test) en doe een dubbele klik

Het volgende scherm zal opengaan
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Gevolgd door een 2de scherm
klik dit dus weg
met het kruisje, u hoeft met de opmerkingen zeker geen rekening te houden!
We houden dus nog maar 1 scherm over en gaan hiermee verder.
De materialen opslaan kan je op 2 manieren:
1) Klik op Opdrachten Uitpakken in opgegeven map
(2de regel)  ga nu naar een map op je computer,
waar je uw lessen wil uitpakken (ik weet niet waar
dit is hé, dat bepaal jezelf)  ben je bij de map?
Klik dan op OK
2) Klik op de afbeelding uitpakken in  dan ga je verder zoals hierboven.

Nog methodes om het pictogram te openen:

1) Je kan ook op het pictogram
rechtermuisknop en kies voor “openen”,
dan zie je hetzelfde als hierboven vermeld,
2) Je kan hier ook kiezen voor “bestand uitpakken” en dan terug de weg volgen zoals
hierboven reeds is meegedeeld.
Het komt dus allemaal overeen, enkel het openen van de pictogram is verschillend. 
Zo, nu kan je aan je lesje beginnen,
Veel photoshopplezier!
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