deel
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Een e-mail maken
en versturen
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OMA

E-mail: een brief of
boodschap schrijven en binnen een
paar seconden
versturen naar de
andere kant van de
wereld of gewoon
de buren.
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Een e-mail maken en versturen
Druk onder aan het scherm op het plaatje van het mailprogramma (blauw
vakje met envelopje)

Hierboven het icoon
voor het mail-programma. Links het beginscherm van mail.

1.
2.

Druk op het plaatje met een vierkantje met een pennetje erin.
U ziet nu een leeg blad met onderin het toetsenbord. (Zie de afbeelding op
de volgende bladzijde)
Bovenin ziet u velden die ingevuld moeten worden om de mail te kunnen versturen. De cursor staat automatisch in het veld ‘Aan:’

3.

In dit veld typt u het e-mailadres van degene aan wie u de e-mail gaat sturen. Typ het e-mailadres.
Als u meerdere ontvangers wilt typen, druk dan na ieder adres op het
toetsenbord op ‘return’. De iPad maakt de naam of het adres blauw
zodat u weet dat het een compleet adres is.

4.

Druk op het vakje waar ‘Onderwerp’ staat. U kunt nu aangeven waar de
mail over gaat. Bijvoorbeeld ‘afspraak a.s. vrijdag’ of ‘oppassen’ of ‘wandelclub’. Op deze manier weet de ontvanger alvast waar uw e-mail over gaat.
Typ het onderwerp en druk daarna op het toetsenbord op ‘return’.
De cursor schuift nu door naar het tekstvak van de e-mail.
U kunt nu de inhoud van de mail gaan typen. Schrijf uw e-mail
Wanneer u klaar bent met typen kunt u de e-mail versturen. Druk rechtsboven op de knop ‘Stuur’

5.
6.
7.
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abonneren op onze nieuwsbrief kan via: ipadoma.nl
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In het vak ‘Aan:’ typt
u het e-mailadres van
de ontvanger.
In het vak ‘Onderwerp’ beschrijft u in
een paar woorden
het onderwerp van
de e-mail.
In het grote witte
vlak typt u de tekst
van de e-mail.
Sluit af door rechtsboven in het scherm
op ‘Stuur’ te drukken.
De e-mail wordt verstuurd!

Voor snelle oma’s...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Druk onder aan het beginscherm op het plaatje mail
Druk rechtsboven op het plaatje met het vierkantje en pennetje.
Typ het e-mailadres.
Druk op het vakje waar ‘Onderwerp’ staat.
Typ het onderwerp en druk daarna op het toetsenbord op ´return´
Schrijf uw email
Druk rechtsboven op de knop ´Stuur´

bekijk meer tips en trucs op: ipadoma.nl

In een volgende les leren we u hoe een foto
met de e-mail mee
kunt sturen.
Op onze website
www.ipadoma.nl
vindt u nog veel meer
handige uitleg en tips
voor leuke apps.
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