De cursuswebsite. https://cursus.supergoedspaansleren.nl/
1. Ga naar https://cursus.supergoedspaansleren.nl

2. Klik op IK HEB AL EEN ACCOUNT
3. Vul je emailadres in waarmee je een cursus kocht of je inschreef voor de Gratis Spaanse Lessen

4. Vul het wachtwoord
Klik ook gelijk op wachtwoord opslaan

INLOGGEN
Jouw emailadres waarmee je inlogt bepaalt of jij toegang hebt tot je cursus of niet. Dus ga NIET steeds met een ander emailadres inloggen,
want dan staat er ineens een slotje op je cursus. Het emailadres waarmee je kocht daar hangt jouw cursus aan.
Ben je al een keer op de cursuswebsite geweest of je bent een oud-cursist. Dan ben je al een bekende gebruiker, dus je KLIKT op ik heb al een
account.

Je gebruikt je emailadres waarmee je de cursus kocht of je inschreef, want zo staat alles
gekoppeld. Dus klik op IK HEB AL EEN ACCOUNT vul je emailadres in en daarna op inloggen

Ga NIET via FACEBOOK inloggen, als daar een ander emailadres aan hangt.

OP DE CURSUSWEBSITE
Het beginscherm kan er zo uitzien (zie afbeelding hieronder) Of je ziet op een TABLET rechts 3 streepjes staan, klik daarop en ga naar
TRAININGEN

Kijk je op tablet / mobiel dan zie je rechts in de hoek 3 streepjes. Daar klik je op en dan zie je
• Trainingen (cursussen).
• Groepen of Boards dat zijn onze besloten groepen.
• Support / FAQ als je vragen hebt

Waar geen slotje op zit daar heb je toegang tot. En kijk even verder, ga desnoods overal op klikken, je kan namelijk niets kapot maken of kwijt
raken. Dan leer je vanzelf hoe het allemaal werkt. Scroll even verder en je ziet nog meer cursussen. Heb je Beginners en 3 onderdelen SemiGevorderden dan heb je les 1 t/m 72. Wil je graag ergens toegang tot dan klik je op het slotje.

Bij elke training hoort een Besloten Groep (boards / groepen). Daar kun je vragen stellen, krijg je hulp, deel ik van alles. De Facebook Groepen
gebruiken we niet meer voor de cursussen. Gewoon alles bij elkaar op 1 cursuswebsite. Veel makkelijker.

Beginnerscursus:

Scroll verder naar beneden voor alle lessen:

Les 1: Beginners (alle TRAININGEN hebben dezelfde werkwijze

Les 1: Lesvideo

Onderdeel 2 - Lesdocument
De lesdocumenten (onderdeel 2) zie je altijd in de bijlage (rechts .pdf of een paperclip). Kijk ook RECHTS in je scherm voor een overzicht van

alle lessen en klik op het desbetreffende onderdeel dat je wilt bekijken.

Let op e-book cadeau + een podcast bij elke les

Je kunt ook de cursuswebsite 2x openen als je op een laptop zit.
Dan kun je makkelijk de lesvideo kijken en het lesdocument erbij houden. Je hebt bij elke cursus het e-lesbook, deze kun je downloaden.
Un beso Cintha info@supergoedspaansleren.nl

