
Digitale bijeenkomst tabletgebruikers 
(4/12/20) 

 

 

Beste tabletgebruikers, 
 
We hebben eerst wat tijd genomen om mekaar toch wat te informeren over onze 
gezondheid, onze bekommernissen, problemen,… 

Als je goed kijkt dan zal je merken dat iedereen het in de gegeven omstandigheden nog 
goed stelt.  

 

 

Alle deelnemers die een Uitpas hebben, zullen ook nu een puntje ontvangen. 

 

We waren ook zeer tevreden dat Roetpiet (zwarte Piet mogen we 
niet langer gebruiken) zich genesteld had in onze gebruikersgroep. 

Hij getuigde dat de Pieten het niet gemakkelijk hadden om hun 
taken uit te voeren en vooral de kinderen gerust te stellen: ze 
mogen dit jaar ook een pakje verwachten. 

Zouden wij ook bij de gelukkigen zijn? 

Nadien hebben we het verslag van onze vorige bijeenkomst 
overlopen en uiteraard was iedereen in volle verwachting van de 
beoordeling van de diverse huistaken. 

 

 



Om die verbetering te objectiveren werden beoordelingscriteria opgemaakt. 

Criterium Punten 
1.Screenshot met XRecorder     /1 
2.Artikel met foto     /1 
3.Foto omkaderd     /1 
4.Kader in het rood     /1 
5.Dikke pijl     /1 
6.Pijl in groene kleur     /1 
7.Mail via delen (Vastgelegd door XRecorder)     /1 
8.Mail naar Eddy     /1 
9.Mail naar Willy     /1 
10. Mail met blog     /1 

Totaalscore     /10 
 

Ik heb Eddy dan de huistaak gegeven om dit te verwerken in zijn lievelingsprogramma 
Excel en de criteria te gebruiken om de taken te verbeteren en te verwerken: 

 

We konden dus vaststellen dat er wat werk aan de winkel was: het is zeker niet 
eenvoudig om een webinar te volgen en dan nadien, met de handleiding op papier, 
helemaal alleen de verschillende stappen te kunnen zetten. 

Hoe langer je daarmee wacht, hoe moeilijker het wordt. 



 

Eddy heeft met ons de handleiding nog eens 
overlopen en na wat technische problemen  
(Teamviewer is niet bereid om alle beelden te 
delen) konden we, na het nemen van een 
screenshot, toch de verschillende bewerkingen 
uitvoeren.  

Zo kon ik Erika in het middelpunt van de 
belangstelling brengen en meteen ook 
doorsturen. 

 

Kortom: iedereen mag zijn taak nog eens opnieuw uitvoeren en terug 
doorsturen volgens de gegeven afspraken (bekijk goed de criteria!).  

Dan hadden we nog even de tijd om het tweede luik van XRecorder te bekijken: nu 
geen foto maar een filmpje opnemen! Ook hier maakte Eddy een handleiding met een 
stappenplan. Terug te vinden op de blog en ook in bijlage. 

Wie zich geroepen voelt kan dit zeker al eens uittesten en eventueel ook aan ons 
doorsturen. Gezien de grootte van het bestand zal dit niet lukken als bijlage bij een mail 
maar zal er gebruik moeten gemaakt worden van WeTransfer. Dat bekijken we de 
volgende keer hoe dit moet. 

Wat je wel kan doen is ons via mail en blog laten weten of het je gelukt is om een 
filmfragmentje op te nemen. Lees goed de handleiding van Eddy! 

Op vraag van Marie-Christine heb ik dan nog even toegelicht dat ik op maandag 21 
december een webinar geef voor het goede doel (MS-Liga Vlaanderen) over het 
uitstippelen van fiets- en wandeltochten met Routeyou. Dit zal gebeuren met 
Praatbox/Jitsi Meet. Vooraf inschrijven en melden of je de sessie wil volgen in de 
voormiddag (9-11 uur) of ’s avonds (20-22 uur). Kostprijs: 5 euro. Alle tablet- en 
smartphonegebruikers hebben daarover al een mail ontvangen. 

Dit was onze laatste bijeenkomst van 2020: een jaar dat helemaal niet verlopen is zoals 
verwacht: slechts 4 fysieke bijeenkomsten en evenveel digitale, geen etentje naar 
aanleiding van de 50ste bijeenkomst,… 

We wensen iedereen een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2021 en kijken nu al 
uit naar jullie digitale huiswerken en hopelijk ook kerst- en nieuwjaarskaartjes. 

We hebben de volgende drie bijeenkomsten voor 2021 vastgelegd in de 
Raadszaal van het CC het Spoor: 22 januari, 26 februari en 19 maart. 
Eventueel maken we terug gebruik van Praatbox/Jitsi Meet. 

 
Willy Messiaen en Eddy Devos  


