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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 inburgerings-
cursussen. 

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 6: internet, muziek, kopiëren en plakken

Woorden:

1. het muisrollertje Het balletje op de muis. Daarmee kan 
je naar boven of naar beneden gaan 
op een pagina of in een bestand.

2. de schuifbalk De lichtblauwe rechthoek helemaal 
rechts op je scherm. Daarmee kan je 
ook naar boven of naar beneden 
gaan.

3 slepen Met de muis ‘pakken’ en op een 
andere plaats zetten.

4. selecteren Een stukje tekst of een bestand kiezen 
waar je iets mee wilt doen, b.v. 
kopiëren. Als je iets wilt selecteren 
moet je erop klikken met de muis.

5. Control Een toets op je toetsenbord (onder de 
Shift-toets). Je gebruikt control altijd 
samen met andere toetsen. B.v.:
Control + c = kopiëren
Control + v = ‘plakken’: een kopie op 
een andere plaats zetten.
Control + x = knippen: een stukje tekst 
weghalen. Je kunt het dan met 
Control + v weer ergens plakken.
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6. Tekstlink Een tekst of woord waar je op kan  
klikken met je muis. Je gaat dan vaak 
direct naar een website op internet. 
Woorden die een tekstlink zijn, 
hebben vaak een kleur. In deze 
cursus zijn ze blauw. Klik bijvoorbeeld 
eens op deze tekstlink: jekanmewat.nl

7. DVD-drive Het apparaat in de computer waar je 
een CD in moet stoppen. 

8. minimaliseren: Een programma even helemaal klein
het kleine streepje maken. Dan wordt het ‘geparkeerd’    

beneden op je scherm. Dat doe je met 
het streepje rechtsboven, naast het 
rode kruisje.

9. maximaliseren: Een programma weer zo groot maken 
Het rechthoekje als het hele scherm. Dat doe je met 

   het rechthoekje rechtsboven, naast 
   het rode kruisje.

10. verkleinen Een programma een beetje kleiner 
maken. Dat doe je met de twee 
rechthoekjes rechtsboven.

11. Hardware veilig verwijderen Een pictogram dat rechtsonder op je
bureaublad zit. Dat gebruik je als je
apparaten, b.v. een USB-stick, weer
uit de computer wilt halen.
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A. Computertaal

1. Start internet en ga naar dit adres (of klik op de tekstlink): www.jekanmewat.nl.

2. Klik nu rechts onderaan op ‘extra’s’, en daarna op ‘Computertaal’.
 
3. Klik op ‘oefening 13’, en daarna op het witte rechthoekje rechtsboven.

4. Klik op ‘start’ en doe de oefening.

5. Doe alle 10 vragen.
Klaar? Kijk dan naar je score 
Schrijf je score onderaan deze bladzijde op:

Heb je minder dan 8 goed? Doe dan de oefening nog een keer. Heb je 8 of 
meer goed? Doe dan de volgende oefening (oefening 14). Heb je die ook 
klaar? Roep dan de docent.

Je score is: ……… goed (oef. 13),  ……… goed (oef. 14). 

Klaar? Klik dan op het rode kruisje, en op ‘naar hoofdmenu’ en ‘naar 
nt2taalmenu.nl’.

Succes!
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B. Nederlands op de computer

1. Formulieren:

- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’.
- Klik op ‘Favorieten’, en dan op ‘nt2taalmenu’.
- klik op ‘Formulieren’ en op ‘Solliciteren’
- Klik op ‘ok’ en ‘Verder’ en maak de oefening.
- Ben je klaar? Klik dan op ‘Stoppen’, en op het rode kruisje.

C. Zoeken op internet

De makkelijkste manier om dingen te zoeken op internet is via Google. Ga 
naar www.google.nl en typ de naam van een lekker een lekker recept. (b.v. 
‘recept couscous’). Sla het op in ‘documenten’. Print het ook (zoek naar dit 

symbool: ), en geef het aan de docent. Wil je alleen recepten 
in de Nederlandse taal? Klik dan op ‘Zoekhulpmiddelen’ , en dan op ‘internet’ 
en op ‘Zoeken in pagina’s in het Nederlands’.

Zoek je liever iets anders? Probeer het maar eens. Typ de naam van wat je 
wilt zoeken en druk op ‘ Enter’.
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D. Google: hoe werkt dat?

Er zijn miljoenen websites op internet. Hoe vind je nu de website die precies de 
informatie heeft die jij zoekt? Dat doe je met een zoekmachine. 
De meest gebruikte zoekmachine is Google: www. google.nl of www.google.com. Je 
kunt bij Google zoeken naar websites, maar ook naar afbeeldingen, kaarten (b.v. als 
je een straat zoekt), nieuws, video’s, en nog veel meer! Je kunt ook bij Google een 
gratis e-mail adres krijgen. Dat heet Gmail.

Websites zoeken

Maar de meeste mensen gebruiken Google om websites te zoeken. Je gaat naar 
www.google.nl, en je typt één of meer woorden over wat je zoekt. Zoek je naar 
basisscholen in Amsterdam? Typ dan b.v. ‘basisscholen Amsterdam’. Zoek je naar 
informatie over je favoriete muziekgroep? Typ dan de naam van die muziekgroep. 
Zoek je een recept voor couscous? Typ dan ‘recept couscous’. 

Je kunt ook kiezen: wil je alleen websites die in het Nederlands geschreven zijn? Klik 
dan op ‘Zoekhulpmiddelen’, ‘Zoeken op internet’ en ‘zoeken in pagina’s in het 
Nederlands’. De bovenste website die je ziet is volgens Google de meest bekeken 
website over dit onderwerp. De tweede is daarna het meest bekeken, enz. 

Wil je dat Google precies naar dié combinatie van woorden zoekt die jij typt (zonder 
andere woorden ertussen)? Dan moet je de woorden tussen aanhalingstekens (“…”) 
typen. 

Naar andere dingen zoeken

Probeer eens de dingen die je kunt doen met Google: typ één of meer woorden (b.v. 
‘basisschool Amsterdam’, of ‘cursus fotograferen’, of ‘recept appeltaart’), en probeer  
 de knoppen linksboven:
 Zoeken, Afbeeldingen, Maps en Youtube. Klik op een paar websites, kaarten en 
filmpjes.

 
Over de andere programma’s (Play, Nieuws, Gmail, Drive, Agenda en Meer) leer je  
 in een later hoofdstuk. Veel succes!
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E. Muziek van een CD op de computer zetten 
(‘rippen’)

- doe een CD in de DVD-drive.
- Wacht tot je een nieuw scherm ziet, kies dan ‘muziek rippen van CD’ en klik 
  op ‘OK’.
  Zie je geen nieuw scherm? Open dan het programma ‘Windows Media   

  Player’  , zoek het symbool van de CD (links op je scherm), onderaan 
  het menu:

Klik op de titel van de CD, en dan op ‘CD rippen’ in de menubalk:

- Wacht tot alle nummers klaar zijn.
- Dubbelklik nu op een nummer dat je wilt horen.

  Vind je het mooi? ja / nee
  Begrijp je de tekst? ja / een beetje / nee

- Kies nog een nummer, en luister.
   Vind je het mooi? ja / nee

  Begrijp je de tekst? ja / een beetje / nee

- Klik op het kruisje (rechtsboven) om Windows Media Player te sluiten.

- Wil je de muziek later weer terugvinden in de computer? Kijk dan in de map 
  ‘Muziek’. Één van de mappen daar is de muziek van de CD.
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F. Muziek van een CD op een USB-stick zetten

Bij deze oefeningen gebruik je een USB-stick. Let op: haal nooit 
zo maar de USB-stick uit de computer! Lees goed wat er bij 
oefening G staat en doe precies wat er staat.

1. De muziek rippen:
- Neem een CD mee van thuis.
- Doe de CD in de DVD-drive.
- Wacht tot je een nieuw scherm ziet, kies dan ‘muziek rippen van CD’ en klik 
  op ‘OK’.
  Zie je geen nieuw scherm? Kijk dan op de vorige pagina wat je moet doen.
- Wacht tot alle nummers klaar zijn.
- Klik op het kruisje (rechtsboven) om Windows Media Player te sluiten.

2. De muziek opzoeken op de computer en een naam geven:
- Klik nu op ‘Start’ en open de map ‘Muziek’. Één van de mappen daar is de   
  muziek van de CD. Open de mappen die je ziet en luister in elke map één  
  nummer. Ben je klaar met luisteren van een nummer? Klik dan op het blauwe 
  kruisje. Klik daarna in de menubalk weer op ‘Muziek’:

    

  In welke map staat jouw CD? Die moet je een nieuwe naam geven. Dat doe 
  je zo:
 - klik met je rechter muisknop op de map. 
 - Klik nu op ‘Naam wijzigen’
 - Geef je map een nieuwe naam: de naam van de artiest en de naam van de 
   CD.

3. De muziek kopiëren naar de USB-stick:
- Klik weer op de map van jouw CD. 
- Druk op Control + C om de map te kopiëren.

- Doe nu de USB-stick in de computer. Wacht tot je een boodschap krijgt over 
  een ‘Verwisselbare schijf’. Dubbelklik dan op ‘Map openen en bestanden 
  weergeven’ (Het gele mapje). 

Krijg je geen boodschap? Klik dan op ‘Start’ en op ‘Computer’, en zoek de   
USB-stick. Hij staat meestal onderaan en heeft een van de letters F tot L: 
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Dubbelklik op het symbool van de USB-stick. Als het goed is zie je nu de        
bestanden en mappen die op de USB-stick staan. Druk nu op Control + V   
om de map naar de USB-stick te kopiëren. Als het goed is zie je nu de map 
komen. Wacht tot het kopiëren klaar is.

Lukt het niet? Je kunt de map ook op een andere manier kopiëren: Klik op 
 ‘Start’ en ‘Muziek’. Als je met je muis op het blauwe stuk bovenaan gaat  
 staan, kan je de map slepen. Sleep de map helemaal naar links. Klik nu 
weer op ‘Start’, en dan op ‘Computer’ en op de USB-stick. Je ziet nu 
ongeveer dit:

Sleep de map met de muziek van links (de muziek op de computer) naar 
rechts (de USB-stick).

- Open nu de map en luister één nummer om te controleren of je de goede 
  map hebt gekopieerd. Is het niet de goede map? Probeer het dan nog een 
  keer! Ben je klaar? Klik dan op het rode kruisje.

G. De USB-stick uit de computer halen

- Klik nu helemaal rechtsonder  op het witte driehoekje  en op ‘Hardware     

  veilig verwijderen’  en op ‘USB-apparaat voor massaopslag – station …  
  veilig verwijderen’. Wacht tot je ziet: Hardware kan veilig worden verwijderd’. 
  Haal nu de USB-stick uit de computer en geef hem terug aan de docent.
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Les 7: E-mail, muziek, foto’s en mappen 
kopiëren

Herhaling: wat hoort bij elkaar? Trek een lijn.

1. het muisrollertje Een stukje tekst of een bestand kiezen 
waar je iets mee wilt doen

2. de schuifbalk Het apparaat in de computer waar je 
een CD in moet stoppen. 

3 slepen verkleinen

4. selecteren Daarmee kan je naar boven of naar 
beneden gaan op een pagina of in een 
bestand.

5. Control + c een programma weer groot maken.

6. Control + v  een programma helemaal klein 
maken.

7. Control + x knippen: een stukje tekst weghalen. 

8. DVD-drive De lichtblauwe rechthoek helemaal 
rechts op je scherm. Daarmee kan je 
ook naar boven of naar beneden 
gaan.

9. het streepje rechtsboven plakken (een kopie op een andere 

plaats zetten)

10. het rechthoekje rechtsboven kopiëren 

11. de twee rechthoekjes Met de muis ‘pakken’ en op een 

rechtsboven andere plaats zetten.
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Woorden:

1. Het wachtwoord: Een geheim woord dat je moet 
invullen om ‘binnen te komen’: b.v. om 
je e-mail te kunnen openen.

2. Typen: Schrijven op de computer.

3. Aanmelden of inloggen: Je naam en wachtwoord geven, b.v. 
als je je e-mail wilt openen.

4. Verzenden: sturen, b.v. een brief of een e-mail

5. De bijlage: iets wat je meestuurt met een brief of 
e-mail.

6. Het onderwerp: Waar de brief of e-mail over gaat, wat 
het belangrijkste is dat in de brief of e-
mail staat.

7. bijvoegen: erbij doen.

8. uploaden: van jouw computer naar een andere 
computer sturen (b.v. met e-mail)
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A. Computertaal

1. Start internet en ga naar dit adres: www.jekanmewat.nl.

2. Klik nu rechts onderaan op ‘extra’s’, en daarna op ‘Computertaal’.
 
3. Klik op ‘oefening 15’, en daarna op het witte rechthoekje rechtsboven.

4. Klik op ‘start’ en doe de oefening.

5. Doe alle 10 vragen.
Klaar? Kijk dan naar je score 
Schrijf je score onderaan deze bladzijde op:

Heb je minder dan 8 goed? Doe dan de oefening nog een keer. Heb je 8 of 
meer goed? Doe dan de volgende oefeningen (oefening 16 en 17). Heb je die 
ook klaar? Roep dan de docent.

Je score is: ……… goed (oef. 15),  ……… goed (oef. 16), 

……… goed (oef. 17).

Klaar? Klik dan op het rode kruisje, en op ‘naar hoofdmenu’ en ‘naar 

nt2taalmenu.nl’.

Succes!
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B. Een mail naar een vriend of vriendin sturen

Vraag het e-mail adres van een vriend of vriendin, en stuur dan een e-mail:
- Klik op ‘+ Nieuw’ (links boven) en schrijf het e-mail adres van de cursist   
  achter ‘Aan’.
- Klik nu achter ‘Voeg een onderwerp toe’ en schrijf: ‘groeten van …. (naam)’.
- Klik nu op ‘typ hier je bericht’, en schrijf daar je tekst.
- Klik op ‘verzenden’. Nu heb je de e-mail gestuurd.
- Wil je stoppen? Klik dan in de rode balk rechtsboven op je naam en dan op 
  ‘Afmelden’.

C. Een tekst uit Word als e-mail sturen

- Klik op ‘Start’ en op ‘Documenten’. Dubbelklik op ‘brief kniesmeijer ’ om de 
  brief te openen. Als het goed is zie je nu deze tekst:

Geachte heer Kniesmeijer,

Ik doe de cursus computer voor NT2-leerders.
Ik vind het leuk.
Ik heb al veel dingen geleerd: over internet, over Nederlands leren op de 
computer, over het toetsenbord en over Windows.

Groeten van
….. (naam)

- Als je deze tekst niet (precies) ziet, typ hem dan nog een keer. Selecteer nu   
  de hele tekst van de brief: Ga met de muis naar het begin van de brief, klik   
  op de linker muisknop maar laat niet los. Ga met de muis naar het eind van   
  de brief en laat de linkermuisknop los. De tekst is nu zwart: hij is   
  geselecteerd.
- Druk nu op Control + c om de tekst te kopiëren.
- Druk op ‘minimaliseren’ (het streepje rechtsboven)
- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’.

- Ga naar de website: www.outlook.com en typ je e-mail adres en wachtwoord. 
  Klik daarna op ‘aanmelden’
- Klik op ‘+ Nieuw’ (links boven) en schrijf dit e-mail adres achter ‘Aan’:   
  olcwest@live.nl
- Klik nu op ‘Voeg een onderwerp toe’ en schrijf: computercursus.
- Klik nu op ‘Typ hier je bericht’. Druk op Control + v. Als het goed is zie je nu   
  de brief.
- Klik op ‘verzenden’.
- Wil je stoppen? Klik dan rechtsboven op je naam en dan op ‘Afmelden’.
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D. Foto’s en plaatjes op de computer zetten

Één foto of plaatje kopiëren van de USB-stick naar de computer:
- Doe de USB-stick in de computer
- Klik op de boodschap ‘Map openen en bestanden weergeven met Windows 
  Verkenner’

Krijg je geen boodschap? Klik dan op ‘Start’ en op ‘Computer’, en zoek de   
USB-stick. Hij staat meestal onderaan en heeft een van de letters F tot L: 

Dubbelklik op het symbool van de USB-stick. Als het goed is zie je nu de        
  bestanden en mappen die op de USB-stick staan.
- Dubbelklik op ‘cursus’ (of op de map waar de foto’s in staan).
- Klik één keer op de eerste foto. De foto krijgt nu een blauw randje: hij is 
  geselecteerd.
- Druk op Control + c om de foto te kopiëren.     
- Klik nu op ‘minimaliseren’ (het streepje rechtsboven).
- Klik op ‘Start’ en ‘Afbeeldingen’.
- Druk op Control + v om de foto te plakken.
 Je hebt nu de foto gekopieerd van de USB-stick naar de computer.

Een paar foto’s of plaatjes kopiëren van de USB-stick naar de computer:
- klik op de map ‘cursus’ (helemaal beneden in de blauwe balk) om hem weer 
  groot te maken.
- klik één keer op de tweede foto, en druk op ‘Shift’ en klik met de muis op        
  de vierde of vijfde foto. Als het goed is worden nu een paar foto’s en plaatjes 
  blauw.
- Druk op Control + c om de foto’s en plaatjes te kopiëren
- Klik op de map ‘Afbeeldingen’ (helemaal beneden in de blauwe balk) en 
  druk op Control + v.

Alle foto’s van een map kopiëren van de USB-stick naar de computer:
- Klik weer op de map ‘Cursus’ (of op de map waar de foto’s in staan).
- Klik op ‘Bewerken’ (in de menubalk, linksboven) en op ‘alles selecteren’. 
- Druk op Control + c om de foto’s en plaatjes te kopiëren
- Klik weer op de map ‘Afbeeldingen’ en op control + v. Nu heb je alles   
  naar ‘Afbeeldingen’ gekopieerd, en staan alle foto’s en plaatjes dus op de   
  computer.
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Foto’s op je computer bekijken:
- Dubbelklik op de map ‘Cursus’ om hem te openen.
- Klik op ‘Diavoorstelling’ in de menubalk, en bekijk alle foto’s. Vind  je het 
  genoeg? Klik dan op het kruisje of op ‘Escape’ (helemaal linksboven op je 
  toetsenbord) om te stoppen.

E. De USB-stick uit de computer halen

Klik nu helemaal rechtsonder  op het witte driehoekje  en op ‘Hardware     

veilig verwijderen’  en op ‘USB-apparaat voor massaopslag – station …   
veilig verwijderen’. Wacht tot je ziet: ‘Hardware kan veilig worden verwijderd’. 
Haal nu de USB-stick uit de computer en geef hem terug aan de docent.

F. Foto’s van je fotocamera op de computer 
zetten

Foto’s van een digitale camera kan je op de computer zetten. Dan kan je ze 
b.v. per e-mail naar vrienden of familie sturen, of je kunt ze op de computer 
bekijken met de opdracht ‘Diavoorstelling’. Ook kan je een foto in een tekst 
zetten, b.v. als je mensen wilt uitnodigen voor een feest.
Foto’s op de computer zetten doe je zo:

De kabel in de computer doen en de foto’s bekijken:
1. Steek de kabel in je camera en in de computer.
2. Klik op ‘Map openen en bestanden weergeven’ (het gele mapje), en op ‘Ok’.

Lukt het niet: klik dan op ‘Start’, ‘Computer’ en dubbelklik op het symbool  
van de fotocamera.

3. Zie je nog een geel mapje? Klik dat dan ook open.
4. Je kunt nu je foto’s bekijken, en je kunt ze kopiëren naar ‘Mijn   
    afbeeldingen’:

De foto’s kopiëren naar ‘Afbeeldingen’:
5. Klik op ‘Bewerken’ en ‘Alles selecteren’.
6. Klik weer op ‘Bewerken’, en dan op ‘Naar map kopiëren’.
7. Klik nu op ‘Afbeeldingen’, en dan op ‘Kopiëren’. Nu staan je foto’s op de 
    computer.
8. Klik op ‘Start’, dan op ‘Afbeeldingen’ en bekijk je foto’s.
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G. De kabel uit de computer halen
Klik weer rechts beneden op het witte driehoekje  en op ‘Hardware     

veilig verwijderen’  en op ‘USB-apparaat voor massaopslag – station …   
veilig verwijderen’, en wacht tot je het bericht krijgt: ‘Hardware kan veilig 
worden verwijderd’. Nu kun je de kabel uit de computer halen.

H. Je foto’s bekijken als dia-presentatie

1. Klik op ‘Start’, en op ‘Afbeeldingen’.
2. Klik in de menubalk bovenaan op ‘Diavoorstelling’, of dubbelklik op de 

eerste foto.
3. Bekijk je foto’s.
4. Klaar? Klik dan op het rode kruisje of op ‘Escape’ (helemaal linksboven 

op je toetsenbord).

Let Op: Je foto’s staan nu op de computer, en andere 
mensen die op dezelfde computer werken kunnen ze dus 
ook bekijken. Wil je dat niet? Dan moet je ze uit 
‘Afbeeldingen’ verwijderen: 

1. Klik weer op ‘Start’ en op ‘Afbeeldingen’.
2. Klik met je muis op de eerste foto.
3. Druk de Shift-toets in, houd hem vast en klik met je muis op de laatste 

foto. Als het goed is, worden ze nu allemaal blauw: ze zijn 
geselecteerd.

4. Klik met je rechtermuisknop, en kies ‘Verwijderen’. Klik daarna op ‘Ja’.

I. Een bijlage met een e-mail meesturen

- Vraag het e-mail adres van je docent (of van een vriend of vriendin).
- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’.
- Ga naar de website: www.outlook.com en typ je e-mail adres en wachtwoord. 
  Klik daarna op ‘aanmelden’
- Klik op ‘+ Nieuw’ (links boven) en schrijf het e-mail adres van de docent 
  achter ‘Aan’.
- Klik nu op ‘Voeg een onderwerp toe’ en schrijf: foto.
- Klik nu op ‘Typ hier je bericht’. Typ deze tekst:

Hallo …,(naam van je docent of vriend/vriendin)

Hier een mooie foto.

Groeten van
…. (naam)
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- klik op ‘Bestanden bijvoegen’:

  

  Je ziet nu dit:

 
- Klik links op ‘Afbeeldingen’, kies een foto, en klik één keer op die foto om 
  hem te selecteren. Als het goed is wordt hij nu blauw.
- Klik op ‘Openen’.
- Klik op ‘Verzenden’.
- Wil je stoppen? Klik dan rechtsboven op je naam en dan op ‘Afmelden’.

J. Muziek en foto’s op de computer
Lees deze tekst:

Muziek: downloaden, branden, rippen en opslaan.
Veel mensen gebruiken de computer om muziek te downloaden van internet. 
Websites waar je muziek kunt downloaden zijn b.v. I-Tunes, E-mule en Pirate Bay. 
Bij sommige websites (b.v. I-Tunes) moet je betalen, andere sites (b.v. E-mule) zijn 
gratis. Gratis sites voor muziek zijn vaak illegaal: het mag officieel niet. Soms zitten 
er virussen in de muziekbestanden, dus pas op met downloaden!

Een gratis én legale muziek-site is www.spotify.com. Je kunt daar geen muziek 
downloaden, maar wel gratis luisteren. Wil je weten hoe je Spotify op jouw computer 
kunt krijgen? Kijk dan in hoofdstuk 12.
Ook op youtube kun je veel muziek vinden. Kijk maar eens op www.youtube.nl. 
Veel mensen ‘branden’ ook CD’s: ze maken een kopie van een CD of ze kiezen 
nummers van verschillende CD’s en maken daarvan een nieuwe CD. Een bekend 
programma om CD’s te branden is Nero. Maar het kan ook met het programma 
‘Windows Media Player’. Nero heeft ook een gratis versie. Kijk maar eens op 
internet: 
Nero Kwik Media
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Op een normale CD staan vaak hele grote bestanden: de ‘WAV-bestanden’. Daarom 
‘rippen’ veel mensen CD’s: ze veranderen de grote WAV-bestanden in mp3- of 
WMA-bestanden. Die zijn vaak wel 10 keer kleiner. Op één CD passen b.v. vaak veel 
meer dan 100 mp3-liedjes. Rippen kan je b.v. met het programma ‘Windows Media 
Player’. Je kunt de bestanden opslaan op de computer (in de map ‘Muziek’), maar 
ook op een CD, een memory-stick of een mp3-speler.

         

Digitale foto’s
Digitale foto’s zijn foto’s die je op je computer kan zetten. Dat is makkelijk, goedkoop 
en heel mooi: op een computer zien foto’s er vaak prachtig uit. Je kunt de foto’s 
maken met een digitale camera, of je kunt ‘papieren’ foto’s scannen met een 
scanner. Dat is een apparaat dat van foto’s en tekeningen, maar ook van formulieren 
of teksten computer-bestanden kan maken. In een digitale camera zit een ‘kaartje’ 
dat je in je computer kunt stoppen. Je kunt dan de foto’s kopiëren naar de map 
‘Afbeeldingen’. Als je een foto wilt scannen leg je hem in de scanner en start het 
scanprogramma. 
Je kunt foto’s en plaatjes b.v. opslaan als BMP-, JPG- of GIF-bestanden. BMP en 
JPG zijn goed voor foto’s. GIF-bestanden zijn vooral voor tekeningen handig. BMP 
zijn vaak grote bestanden. Bij JPG-bestanden kan je kiezen: een groot bestand heeft 
de beste kwaliteit, maar je kunt ook een veel kleiner bestand maken met een goede 
kwaliteit. Kleine bestanden zijn vaak handig als je een foto per e-mail wilt sturen. 
Als de foto’s op de computer staan, kan je ze ook bekijken of aan andere mensen 
laten zien: Klik op ‘Start’ en daarna op ‘Afbeeldingen’, selecteer de foto’s die je wilt 
zien en klik op ‘Diavoorstelling’. Probeer het maar eens!

Er zijn ook veel programma’s om  foto’s te ‘bewerken’: de foto mooier maken, 
bijvoorbeeld door te donkere foto’s lichter te maken of rode ogen (door het flitslicht) 
weer hun normale kleur te geven. Een goed (en gratis) programma is van Google: 
Picasa. Je kunt het vinden op internet:
http://picasa.google.nl/intl/nl/
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K. Internet

Kijk eens op internet, of je er leuke of interessante dingen kan vinden. Kies b.v. één 
van deze websites:

als je Nederlands wilt leren:
- www.nt2taalmenu.nl
- www.openleercentrum.com 

als je een inburgeringscursus doet:
- www.teleac.nl/nationaleinburgeringtest
- http://kns.edia.nl/viewFreeItem.html 

als je wilt zoeken naar de meest populaire websites:
- www.startpagina.nl

muziek:
- http://marokkaansemuziek.startpagina.nl/  
- http://turkije-muziek.startpagina.nl/ 
- Nederlands leren met muziek

video’s:
- www.video.google.nl
- www.youtube.nl

als je van koken houdt:
- recepten.startkabel.nl 

voor mensen met kinderen:
- www.spelletjes.nl 
- www.ouders.startpagina.nl
- www.kinder.startpagina.nl
- www.opvoedingscanon.nl

als je een tv-programma op internet wilt zien:
- www.uitzendinggemist.nl

Veel succes!
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Les 8: Internet, favorieten en Google

Herhaling: is het goed of fout?

1. Een onderwerp is een geheim woord dat je moet invullen om ‘binnen te 
komen’: b.v. om je e-mail te kunnen openen.

2. Typen doe je met een potlood.

3. Als je je e-mail wilt openen, moet je je eerst aanmelden: je moet je naam en 
wachtwoord geven. .

4. Bijvoegen betekent sturen, b.v. een brief of een e-mail

5. Een bijlage is iets wat je meestuurt met een brief of e-mail.

6. Het wachtwoord van deze les is: ‘Internet, favorieten en Google’.

7. Je kunt één e-mail naar heel veel mensen sturen met één druk op de knop 
‘verzenden’.

8. Uploaden is iets van jouw computer naar een andere computer sturen (b.v
met e-mail)
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A. Computertaal

1. Start internet en ga naar dit adres: www.jekanmewat.nl.

2. Klik nu rechts onderaan op ‘extra’s’, en daarna op ‘Computertaal’.
 
3. Klik op ‘oefening 18’, en daarna op het witte rechthoekje rechtsboven.

4. Klik op ‘start’ en doe de oefening.

5. Doe alle 10 vragen.
Klaar? Kijk dan naar je score 
Schrijf je score onderaan deze bladzijde op:

Heb je minder dan 8 goed? Doe dan de oefening nog een keer. Heb je 8 of 
meer goed? Doe dan de volgende oefening (oefening 19). Heb je die ook 
klaar? Roep dan de docent.

Je score is:  ……… goed (oef. 18), ……… goed (oef. 19). 

Klaar? Klik dan op het rode kruisje, en op ‘naar hoofdmenu’ en ‘naar 
nt2taalmenu.nl’.

Succes!
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B. Een basisschool kiezen

Lees deze tekst:

Mensen met kleine kinderen moeten een basisschool kiezen voor hun kind. Maar 
hoe kies je een school? En wat is dan precies een goede basisschool? En wanneer 
moet je inschrijven? En hoe vind je informatie over scholen? En wie kan je advies 
geven? En wat kan je zelf doen om je kind te helpen goed te leren? Wat moeten ze 
precies leren? Wat is belangrijk volgens jou? 
Dat zijn allemaal vragen die ouders hebben. Veel ouders vinden het moeilijk om de 
antwoorden te vinden op die vragen. Misschien kan internet helpen om antwoorden 
te vinden!
       
Wat is een goede school?
Er zijn heel veel verschillende scholen en er zijn ook heel veel verschillende 
kinderen. Wat voor één kind een prima school is, is voor een ander kind misschien 
niet zo’n goede school. Je moet dus een school kiezen die goed pas bij jouw kind en 
bij jouw ideeën over wat belangrijk is voor een kind om te leren.
Dingen die belangrijk kunnen zijn om een keuze te maken zijn b.v.:

- Het soort school: 
Er zijn in Nederland openbare, religieuze en bijzondere scholen. Openbare scholen 
zijn bedoeld voor alle kinderen, welk geloof je ook hebt of hoe je ook denkt over 
politiek of andere dingen. Religieuze scholen zijn b.v. katholiek, protestants of 
islamitisch. Bijzondere scholen zijn bv. Montessori, Dalton en Vrije School. Ze 
hebben vaak speciale ideeën over hoe kinderen het beste kunnen leren, niet op de 
manier van andere scholen, maar b.v. met meer vrijheid voor het kind, of ieder kind 
in eigen tempo, of juist meer dat kinderen veel samen moeten werken, enz. 

- de CITO-toets: 
Alle scholen doen elk jaar mee met de CITO-toets voor groep 8. De CITO-toets 
controleert vooral het niveau van rekenen en taal. Er zijn scholen die het elk jaar heel 
goed doen bij de CITO-toets, en er zijn ook scholen die het niet zo goed doen. Er zijn 
zelfs scholen waar veel kinderen niet meedoen met de CITO-toets, omdat die 
kinderen nooit een goede score kunnen halen. Sommige ouders vinden de CITO-
toets heel belangrijk, en kiezen graag een school met een hoge CITO-score. 

- Zwarte, witte en grijze scholen: 
Er zijn scholen waar heel veel allochtone kinderen op zitten: kinderen waarvan de 
ouders uit Marokko, Turkije of andere landen komen. Dat worden zwarte scholen 
genoemd. Er zijn ook scholen waar bijna alleen maar autochtone kinderen op zitten: 
kinderen waarvan de familie al heel lang in Nederland woont. Dat worden witte 
scholen genoemd. Veel mensen vinden dat een groot probleem: hoe kunnen de 
kinderen nu leren dat ze later als ze groot zijn goed moeten samenleven en 
samenwerken met andere groepen, als ze helemaal apart opgroeien en naar een 
heel andere school gaan? Ze vinden dat kinderen uit alle groepen samen naar 
school moeten gaan, naar ‘grijze’ scholen. Ook denken sommige mensen dat zwarte 
scholen niet zo goed zijn als witte scholen. 
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- Andere factoren: 
Er zijn nog veel meer dingen die mensen belangrijk vinden bij het kiezen van een 
school, bijvoorbeeld: 
- normen en waarden: wat leren de kinderen over wat goed en slecht is, 

wat wel en wat niet mag en wat belangrijk is in het leven?
- Werkvormen: leren de kinderen vooral zelfstandig (individueel) werken, 

leren ze vooral samenwerken of leren ze vooral ‘klassikaal’ (alle 
kinderen luisteren goed naar de leraar en doen precies wat de leraar 
zegt)?

- Waar is de school: dichtbij of ver weg? Kunnen de kinderen veilig bij 
school komen of ligt de school b.v. aan een hele drukke weg met veel 
auto’s?

- Zijn er veel extra lessen voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet 
zo goed spreken?

- Doet de school veel aan sport, aan extra dingen die de kinderen leuk 
vinden, zijn er b.v. extra lessen na school-tijd die de kinderen kunnen 
kiezen?

- Vindt de school het belangrijk dat alle kinderen zich daar thuis voelen, 
dat er niet gepest wordt, dat alle kinderen goed met elkaar omgaan?
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Wat vind jíj een goede school?
Wat denk jij? Wat is een goede school voor jouw kind? Welke dingen zijn belangrijk 
bij het kiezen van een goede school? Hieronder zie je een lijstje. Geef punten: wat 
je het meest belangrijk vindt, geef je 10 punten. Wat je daarna het meest belangrijk 
vindt, negen. En zo verder. Let op: je mag een cijfer maar één keer geven! Je mag 
dus niet twee keer 10 punten geven, of twee keer 7 punten, enz.

Het soort school: …. Punten

De CITO-toets: …. punten

Witte, zwarte of grijze school: …. punten

Normen en waarden: …. punten

Werkvormen: …. punten

Waar is de school: …. punten

Extra taallessen: …. punten

Sport of extra dingen: …. punten

Kinderen moeten zich thuis voelen: …. punten

Andere dingen:

__________________________: …. punten

__________________________: …. punten

__________________________: …. punten

__________________________: …. punten

C. Je e-mail openen, lezen en beantwoorden

- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’.
- Ga naar de website: www.outlook.com en typ je e-mail adres en wachtwoord. 
  Klik daarna op ‘aanmelden’
- klik op ’postbak in’. Zie je een e-mail van olcwest@live.nl? Klik op de naam 
  om hem open te maken.
- Lees de mail. Doe wat in de mail staat.
- Klik nu op beantwoorden en schrijf een antwoord. Klik daarna op 
  ‘verzenden’.
- Wil je stoppen? Klik dan rechtsboven op je naam en dan op ‘Afmelden’.
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D. Je e-mail (en andere websites) toevoegen 
aan ‘Favorieten’

- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’.
- Ga naar de website: www.outlook.com.
- Klik op ‘Favorieten’ en dan op ‘Aan Favorieten toevoegen’.
- Klik bij ‘Naam’ en typ: aanmelden outlook’.
- Klik nu op ‘Toevoegen’
- Klik nu nog een keer op ‘Favorieten’ en controleer of ‘aanmelden outlook’ 
  erbij staat.
- Klik nog een keer op ‘Favorieten’ om ‘Favorieten’ weer te sluiten.
- Ga nu naar de website: www.openleercentrum.com en voeg deze     
  website toe aan ‘Favorieten’.
- Kies nog 2 websites die je leuk vindt (b.v. de websites uit les 1, of de website 
  van de school van je kind), en voeg ook die websites toe aan ‘Favorieten’.
- Klik op het rode kruisje om te stoppen.

E. Websites over scholen zoeken met Google

1. informatie zoeken over basisscholen in Amsterdam West:
- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’.
- Ga naar de website: www.google.nl en typ ‘Basisscholen Amsterdam West’.

- Klik daarna op  om te zoeken.
  Google geeft nu een lijst van websites waar je informatie kunt vinden. De 
  eerste website op de lijst wordt volgens Google het meest gebruikt, daarna 
  de tweede enz:

- Probeer de eerste website op de lijst ( klik op de letters met een streep       
  eronder) en kijk of je de namen van de websites kunt vinden van       
  basisscholen in Amsterdam West. Schrijf ze hieronder:

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Kies de website van één van de basisscholen in Amsterdam West, en bekijk 
de site op internet. Lees de informatie, en kijk naar de foto’s. 

Wat denk je, is dat een leuke school? ja / nee
Zou het een goede school voor jouw kind(eren) zijn? ja / nee

Zoek het e-mail adres, en schrijf het hier op:

_______________________________________

Zoek de schoolgids, probeer hem te downloaden en op te slaan in ‘Mijn 
documenten’. Roep daarna de docent.

2. informatie zoeken over middelbare scholen in Westerpark:
- Ga nog een keer naar www.google.nl en typ ‘scholen Amsterdam’.

- Klik daarna op 
 

Kies: ‘Voortgezet onderwijs – Gemeente Amsterdam. Lees de informatie.

Klik daarna onder ‘Direct naar’ op ‘Digitale scholengids - Vind een school’.  
Klik nu op ‘Stadsdeel’ en op ‘West’. Klik daarna op ‘voortgezet onderwijs’. Nu 
zie je hoeveel middelbare scholen er in West zijn en of het VMBO, Havo of 
VWO- scholen zijn. Klik op de naam van één van de scholen en schrijf het e-
mail adres en de naam van de website op:

e-mail : ___________________________

website : ___________________________

Kies de website van één van de middelbare scholen in West, en bekijk de site 
op internet. Lees de informatie, en kijk naar de foto’s. 

Wat denk je, is dat een leuke school? ja / nee
Zou het een goede school voor jouw kind(eren) zijn? ja / nee
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Zoek de schoolgids, probeer hem te downloaden en op te slaan in ‘Mijn 
documenten’. Roep daarna de docent. Probeer ook het ‘inspectierapport’ te 
vinden, en lees het stuk ‘algemeen oordeel’.

F. informatie zoeken over muziek op internet:
- Ga nog een keer naar www.google.nl en kies één van de volgende  
  zoekopdrachten:

- ‘marokkaanse muziek’
- ‘turkse muziek’
- ‘nederlandse muziek’
- ‘… muziek’ (uit een ander land)
- of een andere soort muziek.

- Klik op ‘pagina’s in het Nederlands’. Klik daarna op ‘Google zoeken’
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G. Internet

Kijk op internet. Kies b.v. één van deze websites:

als je Nederlands wilt leren:
- www.nt2taalmenu.nl

als je een inburgeringscursus doet:
- www.teleac.nl/nationaleinburgeringtest
- http://kns.edia.nl/viewFreeItem.html

als je wilt zoeken naar de meest populaire websites:
- www.startpagina.nl

muziek:
- http://marokkaansemuziek.startpagina.nl/ (Marokkaanse muziek)
- www.kardesturkuler.com (Turkse muziek)
- www.turkije-muziek.startpagina.nl
- www.marokko.eigenstart.nl

video’s:
- www.video.google.nl
- www.youtube.nl

als je van koken houdt:
- recepten.startkabel.nl 

voor mensen met kinderen:
- www.spelletjes.nl 
- www.ouders.startpagina.nl
- www.kinder.startpagina.nl
- www.opvoedingscanon.nl

als je een tv-programma op internet wilt zien:
- www.uitzendinggemist.nl

Veel succes!
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Les 9: e-mail, Word, teksten kopiëren en 
plakken.

Woorden:

Links: Tab en Caps Lock
Rechts: accent, trema en 
aanhalingstekens

1. de contactpersoon Je kunt iemand die je vaak een mail stuurt 
contactpersoon maken. Dan hoef je niet meer 
steeds het hele e-mail adres te schrijven. Je kunt 
dan gewoon, als je een mail wilt sturen, de naam 
aanklikken met je muis. Dat is veel gemakkelijker.

2. de tab Als je op de spatiebalk drukt, krijg je een ‘spatie’: 
een stukje wit tussen de letters. Maar wil je een 
groot stuk wit tussen de letters, dan kun je beter op 
de toets ‘tab’ drukken (zoals hier b.v. tussen ‘2. ‘ en 
‘de tab’).

3. het accent Een streepje op een letter. B.v. één, of zó. Je typt 
een accent door eerst op de toets van de hoge 
komma te drukken (naast de Enter-toets) en daarna 
op de letter die het accent moet krijgen.

4. de trema Twee puntjes op een letter. Die puntjes zijn voor de 
uitspraak: het betekent dat je de letters apart moet 
uitspreken (b.v. zoëven). Je typt een trema door 
eerst twee hoge komma’s te typen, en daarna 
de letter die de trema moet krijgen.
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5. Caps Lock Deze toets zit links op je toetsenbord, boven de 
shift-toets. Als je hem indrukt, worden alle letters 
die je typt hoofdletters. Als Caps Lock is ingedrukt 
brandt er een lampje helemaal rechtsboven op je 
toetsenbord.

6. Aanhalingstekens Dat zijn de ‘hoge komma’s’. Je gebruikt ze als je 
iets typt dat iemand anders heeft gezegd, of b.v. als 
je iets typt dat ergens anders ook al staat.
(b.v.: Hij zei: ‘Nou oké, dan kook ik vandaag wel.’

        of: klik op ‘Bestand’ en ‘Opslaan als’

A. Computertaal

1. Start internet en ga naar dit adres: www.jekanmewat.nl.

2. Klik nu rechts onderaan op ‘extra’s’, en daarna op ‘Computertaal’.
 
3. Klik op ‘oefening 20’, en daarna op het witte rechthoekje rechtsboven.

4. Klik op ‘start’ en doe de oefening.

5. Doe alle 10 vragen.
Klaar? Kijk dan naar je score 
Schrijf je score onderaan deze bladzijde op:

Heb je minder dan 8 goed? Doe dan de oefening nog een keer. Heb je 8 of 
meer goed? Doe dan de volgende oefening (oefening 21). Heb je die ook 
klaar? Roep dan de docent.

Je score is: ……… goed (oef. 20),  ……… goed (oef. 21). 

Klaar? Klik dan op het rode kruisje, en op ‘naar hoofdmenu’ en ‘naar 
nt2taalmenu.nl’.

Succes!
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B. Je e-mail beantwoorden en een 
contactpersoon maken

- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’.
- Klik op ‘Favorieten’, en op ‘e-mail’. Typ je e-mail adres en wachtwoord. Klik 
  daarna op ‘aanmelden’
- klik op ’postbak in’. Zie je een e-mail van olcwest@live.nl? Klik op de e-mail 
  om hem open te maken.
- Lees de mail. Doe wat in de mail staat.
- Klik nu op beantwoorden en schrijf een antwoord. Klik daarna op    
  ‘verzenden’.
- Je krijgt nu een bericht ‘Contactpersonen toevoegen’. 
  Klik op de knop ‘toevoegen aan contactpersonen’ om de docent een  
  contactpersoon te maken.
- Ben je klaar? Klik dan op het rode kruisje.

C. Een e-mail sturen naar een school

In les 7 heb je een lijst ingevuld over wat jij belangrijk vindt voor een goede 
basisschool. Maar welke school is nu zo’n goede school? Om dat te weten te 
komen gaan we alle scholen in Amsterdam West een e-mail sturen met 
vragen.

1. De tekst van de e-mail typen met ‘Word’:

Klik op ‘Start’, en dan op ‘Word’ (de blauwe W).
Schrijf de tekst op de volgende bladzijde. 

Let goed op hoe je alles schrijft:
- Vergeet de trema niet bij ‘Somalië.
- Vergeet natuurlijk de hoofdletters niet.
- Zet ook de accenten op ‘Één’
- Typ de haakjes bij (openbaar, religieus, bijzonder)
- en ook de aanhalingstekens bij ‘informatie zoeken op internet’.
- Tussen de cijfers en de vragen moet je een tab gebruiken.
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Geachte heer, mevrouw,

Samen met andere mensen doe ik een computercursus bij het Open Leercentrum  
in Amsterdam. De mensen komen uit veel verschillende landen, bijvoorbeeld uit 
Marokko, Turkije, Somalië, Ghana en Suriname.
Één van de dingen die we leren is ‘informatie zoeken op internet’. Wij hebben 
gekozen voor ‘Hoe kies ik een school voor mijn kinderen?’ Op internet zag ik de 
website van uw school. Die zag er mooi uit! Ik wil u nog een paar dingen vragen:

1. Wat voor soort school is uw school (openbaar, religieus, bijzonder)?
2. Zijn er ook extra taallessen voor kinderen die nog moeite hebben met de 
taal?
3. Wat vindt de school verder het meest belangrijke dat de kinderen moeten 

leren?
4. Hoe is het contact met de ouders? Kunnen ouders ook meewerken als 

vrijwilliger?
5. Kunnen we een keer op bezoek komen?

Ik hoop dat u tijd heeft om ons een antwoord te sturen! Ook namens de andere 
mensen van de groep alvast hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
…. (naam)

Sla daarna de tekst op in ‘Documenten’ (klik op ‘Bestand’ en ‘Opslaan als’). 
Geef de tekst de naam: ‘emailschool’.

2. Kiezen welke school je een mail gaat sturen:
Ga naar de docent en noem de school die je een e-mail wilt sturen. De docent 
kijkt dan of een andere cursist nog niet die school gekozen heeft. Kijk of je het 
e-mail adres al hebt. Anders moet je dat op internet opzoeken! Je kunt het 
vinden bij: www.west.amsterdam.nl. Of klik op deze link: 
http://www.west.amsterdam.nl/jeugd_en_onderwijs/onderwijs/alle-
basisscholen/ .

3. De mail sturen:

 a. de tekst openen en kopiëren:
- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Documenten’. Dubbelklik op ‘emailschool’.
- Selecteer de hele tekst: Ga met de muis naar het begin van de tekst. Druk de 
  linkermuisknop in, maar laat hem niet los. Ga met de muis naar het eind van 
  de tekst, en laat de linker muisknop los.
- Druk op control + c om de tekst te kopiëren, en klik dan op ‘minimaliseren’ 
  (het streepje rechtsboven).

b. je mail openen en de tekst plakken:
- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’.
- Klik op ‘Favorieten’ en op ‘e-mail’, en typ je e-mail adres en wachtwoord. 
  Klik daarna op ‘aanmelden’
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- Klik op ‘nieuw’, en typ achter ‘Aan:’ het e-mail adres van de school.
- Klik op ‘Voeg een onderwerp toe’ en typ: ‘informatie over school’
- Klik op ‘Typ hier je bericht’, en druk op control + v.
- Klik nu op ‘Verzenden’. Je hebt nu een e-mail gestuurd naar de school. Kijk 
  elke week even in je e-mail of je al een antwoord hebt gekregen! Heeft de 
  school een antwoord gestuurd? Print het dan en geef het aan de docent.

D. De schoolgids downloaden en printen

- Klik op ‘Start’, en dan op ‘Internet Explorer’.
- Ga naar de website van de school die je net een mail hebt gestuurd, en 
  bekijk de site. Lees de informatie, en kijk naar de foto’s. 
  Wat denk je, is dat een leuke school? ja / nee

Heb je de schoolgids al opgeslagen in ‘Documenten’? Zo nee, dan moet je 
dat nu doen. Zoek de schoolgids, probeer hem te downloaden en op te slaan 
in ‘Documenten’. Roep daarna de docent.

E. Hoe werkt het programma ‘Word’?
Met ‘Word’ kan je teksten typen. Maar je kunt ook foto’s in de tekst zetten. Je 
kunt de letters groter of kleiner maken, of je kunt b.v. rode letters maken. Vind  
je de letters niet mooi? Je kunt ook het lettertype veranderen. Maar hoe moet 
dat? Lees de tekst op de volgende bladzijde!
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Een tekst met een foto maken:
Je gaat proberen de tekst hieronder te maken, maar dan met een foto van 
jezelf. Kijk op de volgende pagina hoe je dat moet doen.

Hoera, ik ben jarig!

Wil  je ook op mijn 
feestje komen?

We vieren het dinsdag van 2 uur tot 5 uur! 
We hebben lekkere taart en limonade.  Ik 

hoop dat je komt! 

Groetjes,
Ed

-
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De tekst typen:

1. Klik op ‘Start’ en open ‘Word’.

2. Kies bij ‘Lettertype’ voor ‘Kids’, bij ‘Tekengrootte’ voor 36, klik op ‘Centreren’ 

en kies bij ‘Tekstkleur’ voor rood. 

3. Typ de eerste zin, laat dan 2 regels open (met ’Enter’) en typ dan de vraag 

(‘Wil je ook op mijn feestje komen?)

4. Kies nu bij ‘Tekengrootte’ voor 20, en bij ‘Tekstkleur’ voor blauw. Druk 2 keer 

op ‘Enter’ en typ de blauwe tekst.

5. Druk weer 2 keer op ‘Enter’, kies bij ‘Tekstkleur’ voor zwart en typ de zwarte 

tekst (natuurlijk wel met je eigen naam!).

De foto in de tekst zetten:

6. Klik op ‘invoegen’, dan op ‘Afbeelding’ en op ‘Uit bestand’.

7. Selecteer een foto en klik op ‘invoegen’.

8. Dubbelklik op de foto, klik op ‘Indeling’ en op ‘Contour’

9. Klik met de linkermuisknop op de foto, hou de linkermuisknop vast en sleep de 

foto naar de goede plaats.

10. Wil je de foto groter of kleiner maken? Klik dan 1 keer op de foto, ga met de 

muis naar een hoek van de foto, hou de linkermuisknop ingedrukt en beweeg 

de muis om de foto groter of kleiner te maken.

11. Klik op ‘Bestand’ en ‘Opslaan als’ en geef de tekst een naam.

12. Klik op het rode kruisje om ‘Word’ te sluiten.

Was dit niet heel moeilijk? Probeer dan ook eens de tekst in hoofdstuk 12 te maken, 
met alle verschillende letters, kleuren etc. 

Veel succes!
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F. Internet

Kies één van deze websites:

- www.ouderspo.kennisnet.nl (kies b.v. ‘school’ en ‘checklist’)
- www.nt2taalmenu.nl
- www.startpagina.nl
- www.ouders.startpagina.nl
- www.kinder.startpagina.nl
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Les 10: herhaling

Woorden:

A. Is het goed of fout: 

1. Als je wilt weten of iets een website of een e-mail adres

is, moet je naar de naam kijken: websites beginnen altijd

met ‘www.’, en e-mail adressen hebben altijd een ‘@’. goed / fout

2. Je kunt muziek op de computer luisteren met het pro-

gramma ‘Als dia-voorstelling weergeven’. goed / fout

3. Als je een USB-stick uit de computer wilt halen, moet je

eerst helemaal rechtsonder op het scherm op ‘hardware

veilig verwijderen’ klikken. goed / fout

4. Met een scanner kan je muziek rippen en branden. goed / fout

5. Met het muisrollertje kan je hetzelfde doen als met een

schuifbalk. goed / fout

6. Een stukje tekst kan je selecteren met de linkermuisknop. goed / fout

7. Als je wilt weten of je nieuwe e-mails hebt gekregen,

moet je Hotmail openen en dan in ‘Postbak in’ kijken. goed / fout

B. Zoek bij elkaar. Trek een lijn:

1. slepen Control + v

2. kopiëren helemaal klein maken

3. plakken Control + x

4. knippen op een andere plaats zetten met de 

muis

5. minimaliseren Control + c
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C. Zoek bij elkaar. Trek een lijn:

6. aanmelden sturen

7. verzenden waar gaat het over

8. een bijlage … schrijven op de computer

9. het onderwerp inloggen

10. typen toevoegen

D. Vul het goede woord in:
contactpersoon – schuifbalk – diavoorstelling – rippen – wachtwoord - 
aanhalingstekens - bijlage

1 Als je bij Google naar een combinatie van een paar woorden wilt zoeken,  

moet je die woorden tussen _____________________  zetten.

2. Als je vaak e-mails naar dezelfde persoon stuurt, kan je die persoon 

_____________________ maken.

3. Als je Hotmail wilt openen, moet je eerst je e-mail adres en je 

_____________________ typen.

4. Foto’s op de computer bekijken doe je met  ‘Als _____________________ 

weergeven’.

5. Muziek naar de computer kopiëren wordt ook wel _____________________ 

genoemd.

6. Bij een e-mail kan je ook een foto of een brief meesturen:  dan moet je een 

_____________________ bij de mail doen.

7. Als een pagina te groot is voor het scherm, zie je rechts een 

_____________________ : een blauwe rechthoek waarmee je naar boven of 

beneden kan gaan.
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E. Kies het goede antwoord:

1. Hoe heet het streepje dat je op een letter zet?
a accent
b aanhalingsteken
c Tab
d trema

2. Hoe heten de puntjes die je op een letter zet?
a accent
b trema
c toets
d cursor

3. Wat is een ‘BMP’?
a een muziekbestand
b een foto of een plaatje op de computer
c een virus
d het apparaat waar je de CD indoet

4. Wat is Windows Media Player?
a een programma om muziek te luisteren of te kopiëren
b een programma om foto’s naar de computer te kopiëren
c een programma om e-mails te lezen
d het programma dat je gebruikt om de computer te laten starten

5. Wat is een afbeelding?
a iemand die jou een mail gestuurd heeft
b een toets op het toetsenbord van je computer
c een tekst die je op de computer bewaart
d een foto of een tekening
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F. Woorden:
Lees deze lijst met woorden. Zet een kruisje bij de woorden die je niet meer (precies) 
begrijpt. Zoek ze op in de lessen of vraag ze aan de docent.

aanhalingstekens, de (les 9):  “

aanmelden (les 7): bijvoorbeeld voor je e-mail: adres en wachtwoord 

geven

accent, het (les 9) : het streepje op een letter, bijvoorbeeld é

afbeeldingen (les 3) : foto’s of tekeningen

Backspace (les 3) : om letters links van de cursor weg te halen

bestand, het (les 2) : iets wat je bewaart op de computer (b.v. een tekst 

of een foto)

branden (les 6) : op een CD zetten.

Caps Lock (les 9) : (op je toetsenbord) om van alle letters hoofdletters 

te maken.

chatten (les 4) : praten via de computer

contactpersoon, de (les 9) : maak de mensen die je vaak e-mailt 

contactpersoon. 

Control + c (les 6) : kopiëren

Control + v (les 6) : plakken

Control + x (les 6) : knippen

cursor, de (les 3) : het zwarte streepje dat ‘knippert’ (aan en uit gaat)

de bijlage (les 7) : iets wat je met een e-mail meestuurt (b.v een foto)

Del (les 3) : om letters rechts van de cursor weg te halen

diavoorstelling, de (les 6) : dan komen alle foto’s een paar seconden op je 

scherm

Documenten (les 3) : in deze map bewaar je alle teksten.

Downloads, de (les 2) : dingen die je van internet haalt.

dubbelklikken (les 1) : twee keer met de muis klikken.

DVD-drive, de (les 6) : het ding waar je CD’s of DVD’s in stopt.

e-mail, de (les 7) : briefjes die je via internet verstuurt.

Enter (les 3) : (op je toetsenbord) als je iets wilt starten.

Favorieten (les 2) : websites die je vaak gebruikt, zet je bij de 

Favorieten.

fotobestanden: foto’s op de computer
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BMP, JPG, GIF (les 6) 

hardware veilig verwijderen (les 6): rechtsonder op je scherm: om een 

USB-stick uit de computer te halen.

het onderwerp (les 7): waar de e-mail over gaat

het virus (les 6) : een programma dat je via internet binnen kan 

krijgen en dat je computer kan beschadigen (kapot 

maken) of informatie (bijvoorbeeld over je 

bankrekening) kan stelen. Wil je veilig op de 

computer werken, dan heb je een anti-virus 

programma nodig.

Home (les 2) : De startpagina van een website

inloggen (les 7) : Je naam en wachtwoord geven om ergens ‘binnen 

te komen’, bijvoorbeeld op een website.

Internet Explorer (les 1) : Het programma dat je gebruikt als je op internet wilt 

kijken

klikken (les 1): Met je vinger op de muisknop drukken

knoppen, de (les 2): dingen waar je met je muis op kan klikken, 

bijvoorbeeld: 

koptelefoon, de (les 1) : Het apparaat dat je op je hoofd zet om te luisteren 

en te spreken als je achter de computer zit

linker muisknop, de (les 1) :

map, de (les 3) : Daar bewaar je bestanden in

maximaliseren (les 6) : een programma helemaal groot maken op je 

scherm

Menubalk, de (les 3) :

minimaliseren (les 6) : Een programma helemaal klein maken ; het staat 

dan linksonder op je scherm ‘geparkeerd’.

muis, de (les 1): Het apparaat waar je mee klikt
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muisrollertje, het (les 6): het balletje op je muis. Daarmee kan je 

naar boven of beneden gaan in een tekst.

muziekbestanden: (les 6): muziek op je computer

(WAV, MP3, WMA)

Opslaan (les 2): bewaren

Opslaan als… (les 3): bewaren met een nieuwe naam

postbak in (les 6) : Daar komen de e-mails die je van andere mensen 

krijgt

printer, de (les 1) : het apparaat waarmee je bestanden op papier kunt 

zetten (afdrukken)

programma, het (les 2) : Als je iets wilt doen op de computer moet je altijd 

een programma starten, b.v. Word, Internet 

Explorer of Windows Media Player.

rippen (les 6) : Muziek kopiëren van een CD naar een computer

Save (les 2) : opslaan, bewaren

scanner, de (les 6) : Een apparaat om dingen (bijvoorbeeld foto’s) van 

papier te kopiëren naar je computer

scherm, het (les 1) : Het deel van de computer waar je op kijkt 

schuifbalk, de (les 6) :   De lichtblauwe rechthoek helemaal 
       rechts op je scherm. Daarmee kan je 
 ook naar boven of naar beneden 

        gaan.

selecteren (les 6) :       Een stukje tekst of een bestand 

kiezen waar je iets mee wilt doen, 

b.v. kopiëren.

Shift (les 3) : (op je toetsenbord) : met Shift kan je hoofdletters 

maken

slepen (les 6) : Met de muis ‘pakken’ en op een andere plaats 

zetten

(af)sluiten (les 3) : Stoppen. Je kunt dat doen door op het rode kruisje 

te klikken, of door op ‘Escape’ (helemaal linksboven 

op je toetsenbord) te drukken.
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Spatiebalk, de (les 3) : De grote toets midden onder op je toetsenbord, om 

een ‘spatie’ (open stukje) tussen 2 woorden te 

typen.

Startpagina, de (les 2) : De eerste pagina van een website (hetzelfde als 

‘home’)

tab, de (les 9) : Om een groot stuk wit tussen de letters te krijgen

toetsenbord, het (les 1): Het deel van de computer waar je op ‘typt’ (schrijft)

toevoegen of bijvoegen (les 7): Erbij doen (bijvoorbeeld bij je e-mail: een foto 

meesturen)

trema, de (les 9) : Twee puntjes op een letter, b.v. ë

typen (les 7) : Schrijven op de computer

uitschakelen of afsluiten (les 3): De computer uitdoen

uploaden (les 7): Iets van jouw computer naar internet kopiëren

USB-stick (les 6):  Daarop kan je bestanden bewaren

verkleinen (les 6):  Om een programma kleiner te maken op je 

scherm

verzenden (les 7): Sturen (bijvoorbeeld een e-mail)

Vorige (les 2):  (op internet) om terug te gaan naar de vorige 

pagina

wachtwoord, het (les 7): het geheime woord dat je moet typen om in een 

programma of op een website te komen 

(bijvoorbeeld voor e-mail of internetbankieren)

webcam, de (les 4) : Een camera voor de computer

Windows (les 3): Het ‘stuurprogramma’ van de computer, waarmee 

je alle andere programma’s kan starten.

Windows Media Player (les 6): Een programma om muziek te luisteren op de 

computer
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Wat moet je doen?

1. Start internet en ga naar dit adres: www.jekanmewat.nl.

2. Klik nu rechts onderaan op ‘extra’s’, en daarna op ‘Computertaal’.
 
3. Klik op ‘oefening 22’, en daarna op het blauw-witte rechthoekje rechtsboven.

4. Klik op ‘start’ en doe de oefening.

5. Doe alle 10 vragen.
Klaar? Kijk dan naar je score 
Schrijf je score onderaan deze bladzijde op:

Heb je minder dan 8 goed? Doe dan de oefening nog een keer. Heb je 8 of 
meer goed? Doe dan de volgende oefeningen (oefening 23 t/m 25). Heb je die 
ook klaar? Roep dan de docent.

Je score is: ……… goed (oef. 22),  ……… goed (oef. 23), 

Je score is: ……… goed (oef. 24),  ……… goed (oef. 25).

Klaar? Klik dan op het rode kruisje, en op ‘naar hoofdmenu’ en ‘naar 
nt2taalmenu.nl’.

Succes!
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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, en zo 
verder. Lukt het niet? Vraag dan de docent hoe het moet!

A. slepen, kopiëren, knippen en plakken:
1. Tekst of een plaatje slepen? ja / nee

2. Een stukje tekst kopiëren? ja / nee

3. Een stukje tekst plakken? ja / nee

4. Een stukje tekst knippen? ja / nee

5. Een stukje tekst van een bestand kopiëren en in een

ander bestand plakken? ja / nee

B. Muziek van een CD op een computer zetten:
1. Windows Media Player starten? ja / nee

2. Een nummer van de CD rippen? ja / nee

3. Luisteren? ja / nee

C. Foto’s van een USB-stick naar de computer kopiëren:
1. De foto’s op de USB-stick kopiëren? ja / nee

2. ‘Afbeeldingen’ openen? ja / nee

3. De foto’s in ‘Afbeeldingen’ plakken? ja / nee

4. De foto’s bekijken? ja / nee
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D. E-mail:
1. Je e-mail openen? ja / nee

2. Je mail lezen? ja / nee

3. Je mail beantwoorden? ja / nee

4. Een mail schrijven en sturen? ja / nee

5. Een bijlage meesturen? ja / nee

E. Favorieten:

1. Favorieten openen? ja / nee

2. Een website toevoegen aan Favorieten? ja / nee

F. Google:

1. Google openen? ja / nee

2. Basisscholen in Westerpark zoeken? ja / nee

3. Informatie over je favoriete artiest zoeken? ja / nee

4. Een lekker recept voor couscous zoeken? ja / nee

G. Internet:

1. De website van de Elisabeth-Paulusschool vinden? ja / nee

2. De schoolgids van die school op de website vinden? ja / nee

3. Het e-mail adres van de school vinden? ja / nee

4. De website van DMO Amsterdam vinden? ja / nee

5. Op die website informatie downloaden over het kiezen

van een basisschool? ja / nee

6. De startpagina voor kinderen en voor ouders vinden? ja / nee
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Wat leer je in les 11 – 15?

Les 11 Gratis downloads, Cd’s kopiëren en e-mail

A. Gratis software

B. Nero Kwik Media installeren

C. Een CD kopiëren met Nero Kwik Media

D. E-mail: contactpersonen maken

E. Opvoeding, school en internet

Les 12 Google, muziek, e-mail en Word

A. Wat kan je met Google doen?

B. Picasa

C. Een liedje als bijlage sturen (e-mail)

D. Een foto naar je contactpersonen sturen

E. Spotify downloaden en installeren

F. Meer informatie over muziek op internet

G. Een tekst opmaken met Word

Les 13 Windows, internetbankieren, de gevaren

 van internet

A. Windows

1. het bureaublad

2. de Startknop

3. nieuwe mappen maken, bestanden kopiëren 

   en verwijderen

4. het configuratiescherm

B. Veilig internetbankieren

C. Risico’s van internet
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Les 14 Amsterdam en Stadsdeel West op internet

A. De e-mail aan de school nog een keer sturen

B. De geschiedenis van Amsterdam

C. Bekijk een museum op internet

D. Stadsdeel West op internet

E. Informatie en advies over zwangerschap,

    Baby’s en kinderen

F. Een cursus zoeken

G. Een e-mail naar een contactpersoon sturen

Les 15 Herhaling

Woordenlijst Computertaal
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