EasySIGN Basis
Bouwen, Wonen en Interieur
Deze praktische training van één dag is speciaal samengesteld voor vmbo docenten die leerlingen het werken
met EasySIGN willen bijbrengen. U leert werkbladen instellen, werken met teksten en tekstbestanden, tekenen
en ontwerpen en aansturen plotter.
Cursusdata: 17 SEPTEMBER 2020
    

Gebaseerd op 37 beoordelingen

Relatie met beroepsgericht programma:
Profielmodulen en keuzevakken met Sign

STUDIEBELASTINGSUREN
Contacturen
Voorbereiding en
huiswerk

6
0

TOTAAL

6

Inhoud
Deze praktische training van één dag is speciaal samengesteld voor docenten die (vmbo) leerlingen het
werken met EasySIGN willen bijbrengen. U leert hoe u het beste de werkbladen instelt, hoe u met
teksten en tekstbestanden werkt en hoe u kunt tekenen en ontwerpen met EasySIGN en hoe u deze
vervolgens naar de plotter stuurt.
Als oefeningen tijdens de les worden werkstukken uit de vmbo BWI praktijk gebruikt.
Programma
• Uitleg over de software, werking inrichting en beschikbare werkbalken
• Werken met de EasySIGN teksteditor, het aanmaken en verwerken van een tekstbestand
• Tekenen en ontwerpen met EasySIGN, het maken van een eenvoudig ontwerp
• Stuur het ontwerp naar de plotter
• Werken met Sjablonen
• Bedenken van mogelijke opdrachten en de uitvoer daarvan in de EasySIGN software
• Oefenen van bovenstaande aan de hand van werkstukken uit de BWI praktijk

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

praktijkleer / vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

EasySIGN B.V.

Soort aanbieder:

bedrijf

Contactpersoon:

Wilbert van Sijl

E-mailadres:

wvs@easysign.com

Cursusdata:
17 SEPTEMBER 2020 | 09:30 (3 PLEKKEN VRIJ VAN DE 6)

Hapert (5527 CZ) - EasySIGN B.V. - Eén dag op donderdag 17 september 2020 van 9:30 tot 16:00 uur.
I.v.m. RIVM adviezen rond Corona kunnen aan deze training maximaal 6 personen deelnemen.
Prijs:

75 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

-

Leercyclus benoemd:

Nee

Opmerkingen:
Aan het einde van de training krijgen alle deelnemers een 30 dagen EasySIGN licentie met
een flexibele startdatum.
Neem contact op met de kwartiermaker BWI als de locatie te ver weg is, dan kijkt hij of een
andere locatie (bijvoorbeeld bij u op school) mogelijk is.

