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Voor wie is deze cursus bedoeld?
Deze cursus kan gratis worden gedownload op http://www.openleercentrum.com en
iedereen kan hem dus gebruiken, ook scholen en docenten van inburgeringscursussen.
Het is wel zo dat de cursus geschreven is voor een specifieke doelgroep: vrouwen uit
Amsterdam West die nog Nederlands aan het leren zijn of een inburgeringscursus
doen. Hoort u niet bij die doelgroep, bijvoorbeeld omdat u geen vrouw bent, al
fantastisch Nederlands spreekt, Nederlands als moedertaal heeft of niet in
Amsterdam woont? Dan kunt u een aantal oefeningen overslaan of alternatieve
oefeningen proberen te bedenken (eventueel samen met uw docent).
Heeft u vragen of opmerkingen over de cursus? Stuur ons dan een e-mail:
olcwest@live.nl.
Veel plezier met de cursus!
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Les 1: de computer en internet
Woorden:
1.
De muis

2.
Het toetsenbord

3.
Het scherm

De printer

5.

Internet Explorer (‘de blauwe e’)

6.
De koptelefoon

7.

De linker muisknop

8.

klikken

Met je vinger op de muisknop drukken

9.

dubbelklikken

Twee keer klikken

Openleercentrum.com

Cursus computer en NT2

pag.

4

A. Computertaal
1.

Start internet (klik op

) en ga naar dit adres: www.jekanmewat.nl.

2.

Klik nu rechts onderaan op ‘extra’s’, en daarna op ‘Computertaal’.

3.

Klik op ‘oefening 1’, en daarna op het witte rechthoekje rechtsboven

4.

Klik op ‘start’ en doe de oefening.
Klaar? Kijk dan naar je score
Schrijf hier op:

.

Je score is: ……… goed (oef. 1), ……… goed (oef. 2)
Heb je minder dan 7 goed? Doe dan de oefening nog een keer.
Heb je 7 of meer goed? Doe dan oefening 2.
Heb je oefening 2 ook klaar?
Roep dan de docent.
Klaar? Klik dan op het rode kruisje

, en op

en

.

Succes!
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B. Nederlands op de computer

1.

Start internet (klik op

) en ga naar dit adres: www.nt2taalmenu.nl.

Klik op ‘luisteren’, en dan op ‘niveau A1’
4.

Kies nu welke oefening je wilt doen:
- Klik op ‘luisteren A1 deel 1 (makkelijk)’, of
- Klik op ‘luisteren A2 deel 1 (moeilijker), of
- Klik op ‘luisteren A2 deel 4 (nog moeilijker)

5.

Zet de koptelefoon op.
Klik op ‘start’

en luister goed.

Kies het goede antwoord.
Klik op oké. Was het fout? Probeer het nog een keer!
6.

Klik op ‘verder’. Je krijgt dan vraag 2.
Klik weer op ‘start’..
Kies het goede antwoord.

7.

Doe alle 10 vragen.
Klaar? Kijk dan naar je score (bovenaan op het scherm)
Schrijf hier op:

Je score is: ……… %
Roep de docent.

Succes!
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C. Wat is internet?
Internet is een systeem dat alle computers in de wereld kan laten samenwerken. Zo
kan je op jouw computer dingen zien die andere mensen gemaakt hebben. Dingen
uit Nederland, maar ook uit andere landen. Alle mensen die iets willen laten zien op
de computer, kunnen een ‘website’ maken: een paar pagina’s voor internet. Dan
kunnen andere mensen dat zien.
Wat kan je allemaal vinden op internet?
Bijna alles kan je vinden op internet. Een paar voorbeelden:
informatie over Amsterdam:
b.v. over scholen, over de bibliotheek, over kinderopvang, over de dokter, hoe
laat de bus gaat, enz.
reclame
muziek
cursussen
dingen die mensen willen verkopen
vakanties
foto’s
films en video’s
informatie over hobby’s
informatie over landen
kranten uit alle landen
Hoe open je internet?
Start het programma ‘internet explorer’: klik op ‘start’ (links onderaan op het scherm)
en dan op de ‘blauwe e’. Helemaal boven op het scherm zie je weer een kleine
‘blauwe e’. Daarachter moet je de naam schrijven van de website die je wilt zien.

de blauwe e
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Wat moet je doen?

Probeer eens deze websites, en kies het goede antwoord: wat kan je zien op die
website? Trek een lijn.
1 www.oba.nl

a dingen die mensen willen
verkopen

2 www.tijluil.nl

b een website over een
dierentuin

3 www.9292ov.nl

c een cursus om snel te leren
schrijven op de computer

4 www.marktplaats.nl

d de website van de
bibliotheek

5 www.typelesonline.nl

e een website over een land

6 www.turkije.startpagina.nl

f een website over bussen,
trams en treinen

7 www.gratissoftware.nu

g een website met gratis
computerprogramma’s

8 www.artis.nl

h een website van een school
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Les 2: internet en NT2taalmenu
herhaling: zoek bij elkaar. Trek een lijn.
1.
De koptelefoon

2.

De linker muisknop

3.
De muis

4.

Internet Explorer (‘de blauwe e’)

5.

Met je vinger op de muisknop drukken

6.
Twee keer klikken

7.

Het toetsenbord

8.

klikken

De printer

9.

dubbelklikken

Het scherm
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Woorden:
1.

de knoppen
(dingen waar je met je muis op kan
klikken)

2.

‘Favorieten’

3.

‘Vorige’

4.

‘Home’ of ‘Startpagina

Als je daarop klikt, ga je terug naar de
eerste pagina van een website.

5.

‘Stoppen’

Het kruisje. Als je daarop klikt stopt
het programma.

6.

‘Downloads’

Als je daarop klikt, kan je dingen
‘binnenhalen’ en bewaren op jouw
computer.

7.

‘Save’ of ‘Opslaan’

8.

het programma

Word

9.

Windows Internet
Media
Explorer
Player

het bestand

Openleercentrum.com

websites die je vaak bekijkt. Met
‘Favorieten’ kan je die websites
makkelijk starten.

Één pagina terug (op internet)

Als je dingen wilt bewaren op je
computer.
Als je iets wilt doen op de computer
moet je altijd een programma starten.
Wil je een brief schrijven? Start dan
het programma ‘Word’.
Wil je op internet kijken? Start dan het
programma ‘Internet Explorer’
Wil je muziek luisteren? Start het
programma ‘Windows Media Player’.
Dingen die je kunt bewaren op je
computer. B.v. een brief, een foto, een
muziekje of een tekst.
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A. Computertaal
1.

Start internet (klik op

) en ga naar dit adres: www.jekanmewat.nl.

2.

Klik nu rechts onderaan op ‘extra’s’, en daarna op ‘Computertaal’.

3.

Klik op ‘oefening 3’, en daarna op het witte rechthoekje rechtsboven

4.

Klik op ‘start’ en doe de oefening.
Klaar? Kijk dan naar je score
Schrijf hier op:

.

Je score is: ……… goed (oef. 3)
Heb je minder dan 7 goed? Doe dan de oefening nog een keer.
Klaar?
Roep dan de docent.
Klaar? Klik dan op het rode kruisje

, en op

en

.

Succes!
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B. Nederlands op de computer

1.

Mooie plekjes in Nederland:

a.

Start internet (klik op

b.

Klik op ‘Mooie plekjes in Nederland’, en kies 1 mooi plekje.

c.

Klik steeds op ‘verder’. Kijk naar de foto’s en lees de teksten. Ben je klaar?
Klik op ‘Vorige’, en dan nog een keer op ‘Vorige’.

) en ga naar dit adres: www.nt2taalmenu.nl.

Welk plekje heb je gezien?

_____________________________

Was het mooi?

ja / nee

2.

Woordenschat:

a.

Klik op ‘Woordenschat’.
Kies een les, klik op ‘Toets’, en dan op ‘Verder’
Klik op ‘Verder’ en klik op het goede antwoord.
Klik op ‘Controleer’ en dan op ‘Verder’.
Ben je klaar? Schrijf dan hier je resultaat op:
Resultaat: _____________________

b.

Klik op ‘Stoppen’, en dan op ‘Klaar’, nog een keer op ‘Klaar’, en dan op
‘Taalmenu’.

3.

Downloads:

a.

Klik op ‘Downloads’.
Kies een oefening van lezen, schrijven, spreken of formulieren (A1 is het
makkelijkste, B1 het moeilijkste).

b.

Klik op ‘Save a copy’ (links boven). Klik daarna op ‘Save’
Klaar? Roep de docent.

Succes!
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Lees deze tekst:
Wat is NT2taalmenu?
NT2taalmenu is een gratis website voor alle mensen die graag Nederlands willen
leren. Je kunt heel veel oefeningen kiezen: lezen, schrijven, spreken, luisteren,
muziek, grammatica en nog veel meer.
Inburgeringslessen
Je kunt ook veel dingen leren die je in Nederland moet doen:
- met de dokter praten
- een verzekering afsluiten
- een school kiezen voor je kinderen
- een ander huis zoeken
- en nog veel meer.
Die oefeningen kan je allemaal vinden bij de inburgeringslessen.
Maar dan moet je eerst inloggen:
Klik op ‘inloggen’.
Schrijf achter gebruikersnaam: ****.
Schrijf achter wachtwoord: ****.
Klik in het vakje ‘Dit wachtwoord onthouden’.
Klik nu op OK.
Welke oefeningen kan je het beste kiezen?
Je kunt zelf kiezen wat je leuk vindt. Of wat je graag wilt leren. Of wat je nog een
beetje moeilijk vindt. Maar je moet wel het goede niveau kiezen:
Niveau A1 is het makkelijkste. Het zijn vaak korte oefeningen, en de woorden zijn
ook niet zo moeilijk. Als je niveau A1 klaar hebt, weet je ongeveer 800 woorden. Je
kan korte teksten lezen, een klein beetje praten en luisteren en een makkelijk
formulier invullen.
Niveau A2 is een beetje moeilijker. De teksten zijn langer en de woorden
moeilijker. Je moet ook al een beetje goed schrijven. Als je niveau A2 klaar hebt,
weet je ongeveer 2000 woorden.
Niveau B1 is het moeilijkste. Als je dat niveau klaar hebt, spreek je echt al goed
Nederlands. Je kan dan ook naar het MBO, een school om een beroep te leren. Je
kan Nederlandse kranten al begrijpen, als het niet zo’n moeilijke tekst is.

Wat moet je doen?
Probeer eens één leestekst van A1, één van A2 en één van B1. Welk niveau is
voor jou goed, denk je?

Openleercentrum.com

Cursus computer en NT2

pag.

13

Niveau __________________
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Les 3: het toetsenbord en Windows
herhaling: Kies het goede antwoord.

1.

Stoppen:
a het kruisje
b dingen bewaren op de computer
c één pagina terug gaan

2.

Favorieten:
a dingen waar je met je muis op kan klikken
b dingen ‘binnenhalen’ op je computer
c websites die je vaak bekijkt

3.

Downloads:
a als je iets wilt doen op je computer moet je altijd ‘downloads’ starten
b als je daarop klikt, kan je dingen ‘binnenhalen’ op je computer
c als je daarop klikt, ga je terug naar de 1e pagina van een website

4.

Save of Opslaan:
a dingen waar je met je muis op kunt klikken
b het kruisje
c dingen bewaren op je computer

5.

Vorige
a één pagina terug
b dingen die je kunt bewaren op je computer
c knoppen

6.

Programma
a dingen die je kunt bewaren op de computer
b de eerste pagina van een website
c b.v. ‘Word’, ‘Internet Explorer’, ‘Windows Media Player’.
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Woorden:
1.

‘Enter’

1. ‘Start’ (hetzelfde als klikken op de
linker muisknop).
2. Naar de volgende regel gaan (als je
iets schrijft op de computer).

2.

De cursor

Het verticale streepje dat steeds
‘aan’en ‘uit’ gaat. Daar komen de
letters die je schrijft. Wil je de cursor
op een andere plaats zetten? Klik dan
op de goede plaats met de muis.

3

‘Shift’ (↑)

Als je hoofdletters wilt schrijven.

4.

‘Backspace’ (←)

Als je foute letters wilt weghalen.

5.

‘Del’

Als je foute letters wilt weghalen.
(let op: kies ‘backspace’ als de cursor
rechts van de foute letters staat, kies
‘del’ als de cursor links van de foute
letters staat)

6.

De spatiebalk

Als je een stukje open wilt laten,
bijvoorbeeld tussen twee woorden

7.

De menubalk

De regel bovenaan op het scherm. Hij
begint bijna altijd met:
Bestand

Bewerken

Beeld

Met de menubalk kan je programma’s
en bestanden openen, sluiten,
opslaan en printen.
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A. Computertaal
1.

Start internet (klik op

) en ga naar dit adres: www.jekanmewat.nl.

2.

Klik nu rechts onderaan op ‘extra’s’, en daarna op ‘Computertaal’.

3.

Klik op ‘oefening 4’, en daarna op het witte rechthoekje rechtsboven

4.

Klik op ‘start’ en doe de oefening.
Klaar? Kijk dan naar je score
Schrijf hier op:

.

Je score is: ……… goed (oef. 4), ……… goed (oef. 5)
Heb je minder dan 7 goed? Doe dan de oefening nog een keer.
Heb je 7 of meer goed? Doe dan oefening 5.
Heb je oefening 5 ook klaar?
Roep dan de docent.
Klaar? Klik dan op het rode kruisje

, en op

en

.

Succes!
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B. Nederlands op de computer
Schrijven:
a.

Start internet (klik op

b.

Klik op ‘schrijven’, en kies 1 oefening:
- óf ‘schrijftoets A1 deel 3’
- óf ‘schrijftoets A1 deel 4’
Deel 4 is een klein beetje moeilijker dan deel 3.

c.

Klik in de antwoord-vakjes en schrijf de goede antwoorden.
Vind je de vraag moeilijk? Klik dan op het vraagteken (?) of op ‘Hulp’
(helemaal beneden).
Dan krijg je een beetje hulp.
Ben je klaar? Klik dan op ‘Controleer’. Kijk naar je score.
Wat is je score?

) en ga naar dit adres: www.nt2taalmenu.nl.

_____%

Klik nu op ‘Stoppen’ (het rode kruisje rechts boven)

C. Een tekst schrijven met ‘Word’
a.

Klik op ‘Start’ (links onderaan).
Klik op ’Microsoft Office Word’ (de ‘blauwe W’)
Schrijf deze tekst:

Beste Ed,
Ik doe de cursus.
Ik vind het leuk.
Ik heb al veel dingen geleerd.
Groetjes,
….. (naam)
b.

Klik op ‘Bestand’ (links bovenaan in de menuregel).
Klik op ‘Opslaan als…’.
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Schrijf bij ‘Bestandsnaam’: brief ed.
Klik op ‘Opslaan’.

Roep nu de docent.

D. Hoe werkt Windows?
De computer aanzetten en Windows
Als je iets op de computer wilt doen, moet je de computer natuurlijk wel aanzetten.
Druk op het knopje van de computer. Kijk naar het knopje van het scherm: is het
aan? Als het niet aan is moet je ook even op het knopje van het scherm drukken.
Daarna moet je even wachten, want het programma ‘Windows’ moet nog starten.
Windows is een heel belangrijk programma. Met dit programma kan je alle andere
programma’s starten.
Wacht tot Windows klaar is. Klik dan op ‘Start’
links de meest gebruikte programma’s, bijvoorbeeld:

(links onderaan). Je ziet nu

Internet Explorer (om internet te starten)

Word (als je iets wilt schrijven)

Windows Media Player (om muziek te luisteren)
Helemaal onder zie je ‘Alle programma’s’. Als je je muis daarop zet, zie je alle
programma’s die op de computer staan.
Programma’s starten, groot en klein maken en sluiten
Programma’s die je vindt bij de knop ‘Start’
(links onderdaan) kan je starten
door één keer met de muis te klikken. Andere programma’s start de door twee keer
snel met de muis te klikken (‘dubbelklikken’).
Helemaal rechts boven zie je deze dingen:

Met het rode kruisje kan je stoppen.
Met het rechthoekje kan je het programma helemaal groot maken. Met het streepje
kan je het programma ‘parkeren’: helemaal klein maken. Het programma is dan nog
Openleercentrum.com
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open, maar je ziet het niet meer. Je kunt het weer groot maken door rechts onder op
de knop met de naam van het programma te klikken.
Bestanden zoeken op de computer
Met Windows kan je ook dingen zoeken die je eerder hebt opgeslagen (bewaard).
Die dingen die je bewaard hebt, heten ‘bestanden’. Alle bestanden worden bewaard
in ‘mappen’. Een map is een ‘geel envelopje’:
Als je je bestanden later weer snel wilt vinden, moet je de bestanden wel in de goede
map bewaren:
- Bewaar teksten en brieven in de map ‘Documenten’.
- Foto’s in de map ‘Afbeeldingen’.
- Muziek in de map ‘Muziek’.
Deze mappen kan je weer vinden als je op ‘Start’
klikt (links onderaan).
Wil je alle mappen zien? Klik dan op ‘Start’ en ‘Computer’.
Bestanden openen, afdrukken en sluiten
Bestanden die je hebt opgeslagen kan je ook weer openen. Je hebt b.v. het bestand
‘brief ed’ opgeslagen. Wil je het weer openen? Klik dan op ‘Start’, op ‘Documenten’,
en dubbelklik op ‘brief ed’.
Wil je het bestand afdrukken (op papier zetten)? Klik dan linksboven op ‘Bestand’, en
daarna op ‘Afdrukken’ en nog een keer op ‘Afdrukken’.

Wil je het bestand weer sluiten? Klik dan op het rode kruisje.
Bestanden veranderen, ‘opslaan’ en ‘opslaan als…’
Misschien wil je het bestand veranderen. Je kunt b.v. in een brief een extra stukje
tekst erbij schrijven, of je kunt een stukje tekst weghalen.
Wil je alleen de nieuwe, veranderde tekst bewaren? Klik dan in de menubalk
(bovenaan) op ‘Bestand’ en op ‘Opslaan’.
Wil je de oude én de nieuwe tekst bewaren? Klik dan op ‘Bestand’ en op ‘Opslaan
als…’. Geef de nieuwe tekst een andere naam (b.v. ‘brief ed 2). Klik daarna op
‘Opslaan’. Klik weer op het kruisje om het bestand te sluiten.
De computer uitzetten
Als je klaar bent, moet je de computer weer uitzetten. Klik op ‘Start’ en op ‘Afsluiten’.
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Les 4: het toetsenbord en windows (2)
Herhaling: zoek bij elkaar. Trek een lijn.
1.

De menubalk

Als je hoofdletters wilt schrijven.

2.

‘Del’

Als je een stukje open wilt laten,
bijvoorbeeld tussen twee woorden

3

‘Shift’ (↑)

De regel bovenaan op het scherm. Hij
begint bijna altijd met:
Bestand

Bewerken

Beeld

4.

‘Backspace’ (←)

Naar de volgende regel gaan (als je
iets schrijft op de computer).

5.

De cursor

Als je foute letters wilt weghalen.

6.

De spatiebalk

Het streepje dat steeds ‘aan’ en ‘uit’
gaat. Daar komen de letters die je
schrijft.

7.

‘Enter’

Als je foute letters wilt weghalen.
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A. Computertaal
1.

Start internet (klik op

) en ga naar dit adres: www.jekanmewat.nl.

2.

Klik nu rechts onderaan op ‘extra’s’, en daarna op ‘Computertaal’.

3.

Klik op ‘oefening 6’, en daarna op het witte rechthoekje rechtsboven

4.

Klik op ‘start’ en doe de oefening.
Klaar? Kijk dan naar je score
Schrijf hier op:

.

Je score is: ……… goed (oef. 6), ……… goed (oef. 7)
Heb je minder dan 7 goed? Doe dan de oefening nog een keer.
Heb je 7 of meer goed? Doe dan oefening 7.
Heb je oefening 7 ook klaar?
Roep dan de docent.
Klaar? Klik dan op het rode kruisje

, en op

en ‘

.

Succes!
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B. Nederlands op de computer

1.

Luisteren:
Je gaat een luistertest doen van niveau A1.
Wat is je score?

2.

_____ goed (van 20 vragen)

Inburgeringslessen:
- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’
.
- Klik op ‘Favorieten’, en dan op ‘nt2taalmenu’.
- Klik op ‘Inloggen’, en schrijf achter gebruikersnaam: ‘***’. Schrijf achter
wachtwoord: ‘***’. (Vraag deze informatie aan je docent). Klik daarna in het
vakje ‘Dit wachtwoord onthouden’.
Klik nu op OK.
- Je kunt nu kiezen uit 24 lessen: b.v. over verzekeringen, over het
consultatiebureau, over de bibliotheek en nog veel meer. Kies een les en
maak de oefeningen.

C. Een tekst veranderen met ‘Word’
Je hebt in les 3 de tekst ‘brief ed’ gemaakt. Die ga je nu veranderen: je gaat
een extra stukje tekst erbij schrijven. Dit moet je doen:
a.

Klik op ‘Start’, op ‘Documenten’, en dubbelklik op ‘brief ed’.
Je ziet deze tekst:

Beste Ed,
Ik doe de cursus.
Ik vind het leuk.
Ik heb al veel dingen geleerd.
Groetjes,
….. (naam)
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b.

Klik met de muis achter het woord ‘geleerd.’ Druk op ‘Backspace’ om de punt
weg te halen. Schrijf nu eerst een ‘dubbele punt’ (:), druk dan op de
‘Spatiebalk’, en schrijf: ‘over internet, over Nederlands leren op de
computer, over het toetsenbord en over Windows.’

c.

Klik op ‘Bestand’ (links bovenaan in de menuregel).
Klik op ‘Opslaan als…’.
Schrijf bij ‘Bestandsnaam’: brief ed 2.
Klik op ‘Opslaan’.

Roep nu de docent.

D. Wat leer je in deze cursus?
1. Wat kan je allemaal doen op de computer?
Op de computer kan je heel veel dingen doen. Een paar voorbeelden:
- teksten schrijven (b.v. brieven, sollicitaties)
- dingen zoeken op internet
- e-mails sturen en krijgen
- spelletjes
- muziek downloaden en luisteren
- foto’s kijken
- films kijken
- zelf films maken (met een ‘webcam’: een camera voor de computer)
- ‘chatten’: praten met vrienden of familie op de computer, en ze ook zien (met de
webcam)
- Kopieën maken van CD’s en DVD’s
2. Wat leer je in deze cursus?
Zoveel verschillende dingen kan je natuurlijk niet leren in één cursus. In deze cursus
leer je:
- teksten schrijven
- internet
- e-mail
- muziek luisteren en op de computer bewaren
- kopieën maken van CD’s en DVD’s
- foto’s kijken en op de computer bewaren
- Nederlands
- informatie zoeken over je buurt, over Amsterdam, scholen voor kinderen, etc.
- Gratis programma’s downloaden en installeren.
Maar: als je wilt mag je ook zelf iets kiezen wat je graag wilt leren. Wat wil jij graag
leren? Kies één ding en schrijf het hier op:

___________________________
Openleercentrum.com

Cursus computer en NT2

pagina

24

3. Hoe kan je het beste leren?
Als je iets goed wilt leren, kan je het beste elke dag oefenen. Elke dag een half uur
oefenen is beter dan één dag een paar uur. Óók als je graag wilt leren werken met
een computer. Daarom is het goed om elke dag even op de computer te werken.
Heb je thuis een computer? Dan is het geen probleem.
Heb je thuis geen computer? Je kunt ook bij de bibliotheek elke dag gratis op de
computer werken.
Of misschien kan je wel een beetje vroeger naar de les komen, of een beetje langer
blijven. Maar in ieder geval: probeer elke dag te oefenen!
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Les 5: herhaling
1.

Start internet (klik op

) en ga naar dit adres: www.jekanmewat.nl.

2.

Klik nu rechts onderaan op ‘extra’s’, en daarna op ‘Computertaal’.

3.

Klik op ‘oefening 8’, en daarna op het witte rechthoekje rechtsboven

4.

Klik op ‘start’ en doe de oefening.
Klaar? Kijk dan naar je score
Schrijf hier op:

.

Je score is: ……… goed (oef. 8), ……… goed (oef. 9)
……… goed (oef. 10), ……… goed (oef. 11),
……… goed (oef. 12)
Heb je minder dan 6 goed? Doe dan de oefening nog een keer.
Heb je 6 of meer goed? Doe dan de volgende oefeningen (oefening 9 t/m 12).
Heb je die ook klaar? Roep dan de docent.
Klaar? Klik dan op het rode kruisje

, en op

en

. Succes!
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Woorden:
A.

Is het goed of fout:

1.

‘Backspace’ moet je gebruiken als de cursor achter

goed / fout

een foute letter staat.
2.

‘Downloads’ zijn bestanden die je kan ‘binnenhalen’

goed / fout

op de computer.
3.

‘Favorieten’ betekent: muziek op de computer.

goed / fout

4.

Klikken doe je met een koptelefoon.

goed / fout

5.

Je moet bestanden in een map bewaren.

goed / fout

6.

Een printer is een knop op internet.

goed / fout

7.

Met ‘Shift’ kan je hoofdletters maken.

goed / fout

B.

Zoek bij elkaar. Trek een lijn:

1.

chatten

daarmee kan je een filmpje opnemen

2.

e-mail

als je een stukje open wilt laten

3.

spatiebalk

praten op de computer

4.

toetsenbord

een paar pagina’s die je kunt vinden
op internet

5.

webcam

post op de computer

6.

website

daar kan je mee schrijven
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C.

Kies het goede plaatje. Trek een lijn:

1.

Internet Explorer

2.

de knop

3.

de muis

4.

de map

5.

het scherm

6.

de linker muisknop

D.

Vul het goede woord in:
klikken – Documenten – save – bestanden – Muziek – enter –
Afbeeldingen

1

Teksten, foto’s, muziek: dat zijn allemaal _____________________ die je kunt
bewaren op je computer.

2.

Teksten kan je het beste bewaren in de map _____________________.

3.

Foto’s kan je het beste bewaren in de map _____________________.

4.

Muziek kan je het beste bewaren in de map _____________________.

5.

Als je een programma wilt starten, kan je op de linker muisknop
_____________________.

6.

Je kunt ook op _____________________ drukken, dat is hetzelfde als op de
linker muisknop klikken.

7.

Als je een bestand wilt bewaren, moet je klikken op ‘opslaan’ of
_____________________.
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E.

Kies het goede antwoord:

1.

Hoe heet het streepje dat laat zien waar de letters komen die je schrijft?
a
de cursor
b
de vorige
c
de menubalk

2.

Hoe heet deze regel bovenaan op het scherm?

a
b
c

de startpagina
de vorige
de menubalk

3.

Wat moet je doen als je een tekst hebt veranderd en je wilt de nieuwe én
de oude tekst bewaren?
a
opslaan
b
opslaan als
c
uitschakelen

4.

Wat is Windows?
a
een programma om teksten te schrijven
b
het programma dat je gebruikt om alle andere programma’s te starten
c
een internet-site

5.

Wat betekent ‘afsluiten’?
a
twee keer op de linker muisknop drukken
b
bestanden bewaren
c
de computer uitzetten

6.

Wat is ‘Vorige’?
a
een knop op internet om één pagina terug te gaan
b
hetzelfde als ‘stoppen’
c
hetzelfde als ‘Favorieten’

7.

Wat betekent ‘sluiten’?
a
hetzelfde als ‘de spatiebalk’
b
hetzelfde als ‘starten’
c
hetzelfde als ‘stoppen’
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Hoe moet dat? Weet je het nog?
Zet een cirkel om ‘ja’ als je het nog weet.
Zet een cirkel om ‘nee’ als je het niet meer weet.
Werk samen met 2 andere cursisten: probeer alles te
doen. Cursist 1 doet de dingen van A, cursist 2 de
dingen van B, cursist 3 de dingen van C. Lukt het
niet? Vraag dan de docent hoe het moet!

A.
1.

Een tekst schrijven of veranderen:
Hoe open je een tekst met ‘Word’?

ja / nee

2.

Hoe schrijf je een hoofdletter?

ja / nee

3.

Hoe haal je een foute letter weg?

ja / nee

4.

Hoe bewaar je de oude én de nieuwe tekst?

ja / nee

B.
1.

Internet:
Hoe open je internet?

ja / nee

2.

Hoe open je deze website: www.jekanmewat.nl?

ja / nee

3.

Hoe ga je weer terug naar het begin van een website?

ja / nee

4.

Waar kan je je favoriete websites vinden?

ja / nee

C.
1.

NT2taalmenu:
Hoe open je NT2taalmenu?

ja / nee

2.

Hoe open je de inburgeringslessen?

ja / nee

3.

Hoe kan je oefeningen downloaden?

ja / nee

5.

Hoe kan je een oefening afdrukken?

ja / nee

6.

Hoe kan je die oefening bewaren?

ja / nee

7.

Hoe kan je die oefening sluiten?

ja / nee

4.

Welk niveau moet je kiezen?

ja / nee

D.
1.

De computer:
Hoe moet je de computer uitzetten?

ja / nee
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Wat moet je doen?

1.

Een tekst veranderen met ‘Word’:
Je hebt in les 4 de tekst ‘brief ed 2’ gemaakt. Die ga je nu veranderen: je gaat
een paar woorden weghalen en een paar nieuwe woorden schrijven. Dit moet
je doen:

a.

Klik op ‘Start’, op ‘Documenten’, en dubbelklik op ‘brief ed 2’.
Je ziet deze tekst:

Beste Ed,
Ik doe de cursus.
Ik vind het leuk.
Ik heb al veel dingen geleerd: over internet, over Nederlands leren op de
computer, over het toetsenbord en over Windows.
Groetjes,
….. (naam)
b.

Klik met de muis achter ‘Beste Ed’. Druk een paar keer op ‘Backspace’ om de
woorden weg te halen. Schrijf nu: ‘Geachte heer Kniesmeijer’.
Klik daarna achter het woord ‘cursus’. Druk één keer op ‘Backspace’ om de
punt weg te halen en schrijf ‘computer voor NT2-leerders.’
Klik dan met de muis achter ‘Groetjes,’. Druk een paar keer op ‘Backspace’
om het woord weg te halen. Schrijf nu: ‘Groeten van’.

c.

Klik op ‘Bestand’ (links bovenaan in de menuregel).
Klik op ‘Opslaan als…’.
Schrijf bij ‘Bestandsnaam’: brief kniesmeijer.
Klik op ‘Opslaan’.

Roep nu de docent.
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2.

Luisteren:

1.

Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’

3.

Klik op ‘Favorieten’, en dan op ‘nt2taalmenu’.
Klik op ‘luisteren’, en kies een niveau.

4.

Kies een oefening (deel 1 is het makkelijkste, deel 2 een beetje moeilijker,
enz).

5.

Zet de koptelefoon op.
Klik op ‘start’
. en luister goed.

.

Kies het goede antwoord.
Klik op oké. Was het fout? Probeer het nog een keer!
6.

Klik op ‘verder’. Je krijgt dan vraag 2.
Klik weer op ‘start’..
Kies het goede antwoord.

7.

Doe alle vragen.
Klaar? Kijk dan naar je score (bovenaan op het scherm)
Schrijf hier op:

Je score is: ……… %
Roep de docent.

3.

Downloads:

a.

Klik op ‘Downloads’.
Kies een oefening van lezen, schrijven, spreken of formulieren (A1 is het
makkelijkste, B1 het moeilijkste).

b.

Klik op ‘Save a copy’ (links boven). Klik daarna op ‘Save’
Klaar? Roep de docent.

Veel succes!
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4. Een e-mail adres maken (bij outlook.com)
1.

Controleer of er geen lampjes branden rechts op je toetsenbord. Brandt er een
lampje? Druk dan op de toets ‘Caps Lock’ of op ‘Num Lock’

2.

Ga naar www.outlook.com, klik op ‘’Registreer je nu’ en vul het formulier in op
internet:
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Schrijf nu deze dingen op en bewaar ze goed:
- je e-mail adres
- je wachtwoord
- de geheime vraag
- het antwoord
Als je later toch je wachtwoord vergeet, kan je met de geheime vraag en het
antwoord een nieuw wachtwoord maken.

5. Je e-mail openen, lezen en beantwoorden
- Ga naar de website: www.outlook.com en typ je e-mail adres en wachtwoord.
Klik daarna op ‘aanmelden’. Je ziet nu misschien dit:

Vul dan nog een keer de letters/cijfers in en klik op ‘Doorgaan’.
- klik op ’postbak in’. Daar zie je een e-mail van het Outlook Team. Klik op de
naam om hem open te maken en lees de e-mail.
- Je gaat nu een e-mail sturen naar het Open Leercentrum. Klik op ‘+ nieuw’:

Je ziet nu dit:

Bij ‘Aan’ moet je het e-mail adres invullen: olcwest@live.nl.
Klik dan op ‘Voeg een onderwerp toe’ en typ ‘Hallo’
Klik nu op ‘Typ hier je bericht’ en schrijf: ‘Hallo, dit is mijn e-mail adres.
Groeten van .. (schrijf hier je naam).
Klik nu op ‘Verzenden’ (links bovenaan in de blauwe balk). Je hebt nu de email verstuurd. Binnenkort krijg je een antwoord, ook per e-mail.
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6. Wat leer je in les 6 – 10?
Les 6

Internet, muziek en foto’s
A. Computertaal
B. Nederlands op de computer
C. Zoeken op internet
D. Google: hoe werkt dat?
E. Muziek ‘rippen’
F. Muziek van een CD op een USB-stick zetten
F. De USB-stick uit de computer halen

Les 7

E-mail, muziek, foto’s en mappen kopiëren
A. Computertaal
B. Een mail naar een vriend sturen
C. Een tekst uit Word als e-mail sturen
D. Foto’s en plaatjes op de computer zetten
E. De USB-stick uit de computer halen
F. Foto’s van je fotocamera op de
computer zetten
G. De kabel uit de computer halen
H. Je foto’s bekijken als dia-presentatie
I. Een bijlage bij een e-mail sturen
J. Muziek en foto’s op de computer
K. Internet

Les 8

Internet, favorieten en Google
A. Computertaal
B. Een basisschool kiezen
C. Je e-mail openen en beantwoorden
D. Je e-mail (en andere websites)
toevoegen aan ‘Favorieten’
E. Websites over scholen zoeken
met Google
F. Informatie over muziek zoeken op internet
G. Internet
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Les 9

E-mail, Word, teksten kopiëren en plakken
A. Computertaal
B. Je e-mail beantwoorden en een
contactpersoon maken
C. Een e-mail sturen naar een school
D. De schoolgids downloaden en printen
E. Hoe werkt het programma Word
F.Internet

Les 10

Herhaling
Woordenlijst Computertaal
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