
OP DE CURSUSWEBSITE 
 
Het beginscherm kan er zo uitzien op laptop (zie afbeelding hieronder) Of zie 2e afbeelding op mobiel of 
tablet. 
 

. 

 



1. Kijk je op tablet / mobiel dan zie je rechts in de hoek 3 streepjes. 

 

2. Daar klik je op en dan zie je  

a. Trainingen (cursussen die je hebt).  

b. Groep voor iedereen voor vragen e.d..  

c. Support / FAQ als je vragen hebt 

 

  

  



TRAININGEN / CURSUSSEN 

 

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 Semi-Gevorderden dan heb je les 1 

t/m 72. Wil je graag ergens toegang tot dan klik je op het slotje. 

 

Heb je vragen, ga naar de Groep voor iedereen (boards / groepen). Daar kun je vragen stellen, krijg je 

hulp, deel ik van alles. De Facebook Groepen gebruiken we niet voor de cursussen. Gewoon alles bij 

elkaar op 1 cursuswebsite. Veel makkelijker.  

 

3. Kijk je op tablet / Mobiel dan zie je bij les 1 van een cursus naast de lesvideo een klein blauw 

pijltje rechts staan. Daarmee kun je bij van het ene naar het volgende onderdeel. 

4. De lesdocumenten (onderdeel 2) zie je altijd in de bijlage (rechts .pdf of een paperclip).  

5. 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 ook bij bijna elke cursus het e-lesbook, deze kun 

je natuurlijk ook downloaden.  

 

6. Naast de balk waar je de website invult zie je 3 puntjes staan. Als je daarop klikt dan komt 

onderstaand scherm tevoorschijn. Klik je op toevoegen aan startscherm dan heb je een 

snelkoppeling op je tablet of mobiel staan om altijd makkelijk terug te keren naar de 

cursuswebsite. 



 

 
 
Verder hoor ik graag wat je nog erbij zou willen hebben. En graag eerst even uitvinden hoe het werkt, maar 
ik help natuurlijk graag. 
 
 
Un beso Cintha  
info@supergoedspaansleren.nl 

 

 

 

mailto:info@supergoedspaansleren.nl

