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5  Windows Live Photo Gallery

In de vorige les hebt u gewerkt met bestanden, mappen en bibliotheken. U 
hebt foto’s bekeken in de map Foto’s Thuis in Windows 7. Met Windows Live 
 Photo Gallery kunt u uw foto’s (en video’s) ook presenteren, ordenen en bewer-
ken. Photo Gallery is niet standaard in Windows 7 opgenomen. U moet het van 
 internet downloaden en installeren. U werkt in deze les met de foto’s die u in de 
 vorige les hebt gedownload. De foto’s staan in de map Foto’s Thuis in Windows 7 
in de map Mijn documenten.

Aan het eind van deze les kunt u:

•  Windows Live Photo Gallery downloaden en installeren
•  Windows Live Photo Gallery starten en afsluiten
•  de onderdelen van het venster van Windows Live Photo Gallery benoemen
•  een map toevoegen aan Windows Live Photo Gallery
•  een diavoorstelling geven
•  uw foto’s sorteren
•  tags en sterren aan uw foto’s geven
•  zoeken naar foto’s
•  foto’s draaien, automatisch aanpassen en bijsnijden
•  rode ogen in een foto verwijderen
•  foto’s afdrukken, e-mailen en op cd/dvd branden

doen
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Programma’s van Windows Live Essentials 
 installeren

Windows Live Essentials is een reeks programma’s van Microsoft die aansluit op 
Windows. Maar deze programma’s zijn niet standaard in Windows 7 opgenomen. 
Als Windows Live Essentials nog niet op uw computer staat, gaat u nu de onder-
delen Mail en Photo Gallery downloaden van internet en installeren. 

Opdracht

1  Start Internet Explorer.

2  Ga naar explore.live.com. Op deze website kunt u allerlei programma’s van Windows Live 

downloaden.

3  Klik boven in het venster op Essentials.

4  Klik op Nu downloaden.

1
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 Onder aan het venster verschijnt een balk met een gele rand.*

5  Klik in deze balk op Uitvoeren. 

 Er verschijnt een bericht van Gebruikersaccountbeheer.

6  Klik op Ja.

 Wacht even, de installatie wordt voorbereid. 

 Daarna ziet u een venster. U kunt alle programma’s installeren of kiezen welke program-

ma’s u installeert.

7  Klik op Zelf de programma’s kiezen die geïnstalleerd moeten worden.

 U ziet een lijst van de programma’s die u kunt installeren. In deze opdracht installeert 

u alleen Windows Live Mail en Windows Live Photo Gallery. Het programma Movie  Maker 

wordt gelijktijdig met Photo Gallery geïnstalleerd. Let op: als een programma, bijvoor-

beeld Windows Live Mail, al op uw computer is geïnstalleerd, ziet u:

*  In deze opdracht gaan we uit van Internet Explorer 9. Werkt u met een oudere versie? Dan ziet u het venster 
 Bestand downloaden - beveiligingswaarschuwing.
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8  Haal alle vinkjes weg behalve de vinkjes bij Mail en Photo Gallery en Movie Maker.

9  Klik op Installeren.

 De programma's worden geïnstalleerd. Dit kan even duren.

10  Klik op Sluiten.

11  Sluit Internet Explorer af.
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Starten van Windows Live Photo Gallery

U gaat Windows Live Photo Gallery starten.

Opdracht

1  Klik op Starten.

2  Klik op Alle programma’s.
3  Klik op Windows Live Photo Gallery.

 U ziet mogelijk een gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft. U kunt deze overeenkomst 

lezen. Klik op Accepteren.

 Als u Windows Live Photo Gallery voor de eerste keer start, ziet u het venster Aanmelden 

bij Windows Live. 

4  Klik op Annuleren als u dit wilt overslaan.

 U ziet ook een venster met een vraag over bestandstypes.

5  Klik op Ja.

2
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 Het venster van Windows Live Photo Gallery staat op het scherm.
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Het venster van Windows Live Photo Gallery

Het venster van Windows Live Photo Gallery bestaat uit:

Knop Bestand Deze knop is blauw. Onder deze knop vindt u veelgebruikte 
opdrachten.

Lint Het lint is het gedeelte aan de bovenkant van het venster. In 
het lint vindt u tabbladen met opdrachten

Tabbladen In het lint staan tabbladen zoals Start, Bewerken, Zoeken, 
 Maken en Beeld. Elk tabblad heeft andere opdrachten. Als 
 Windows Live Photo Gallery start, ziet u het tabblad Start.

Groepen De opdrachten op een tabblad staan in groepen. Het tabblad 
Start heeft de groepen Nieuw, Beheren, Indelen, Snel zoeken en 
Delen.

Navigatie-
venster

In het navigatievenster aan de linkerkant kunt u zoeken naar 
mappen en afbeeldingen.

Galerie Het grootste deel van het venster is de galerie. Hier ziet u de 
miniatuurweergaven van foto’s en video’s.

Hulpmiddelen Rechtsonder in het venster ziet u een balk met hulpmiddelen, 
bijvoorbeeld om foto’s te draaien. Als u de muis op een knop 
in de balk zet, ziet u de betekenis van de knop.

3
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Opdracht

1  Bekijk de onderdelen van het venster van Windows Live Photo Gallery.

2  Klik in het navigatievenster op het witte pijltje vóór de map Openbare afbeeldingen en 

klik daarna op de map Voorbeelden van afbeeldingen. De foto’s staan gesorteerd op 

maand en jaar.

knop Bestand tabbladen

navigatievenster
hulpmiddelen

galerie

groep
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3  Klik in de balk rechtsonder op Details weergeven.

Naast elke foto verschijnt informatie over de foto, zoals de bestandsnaam en de datum. 

4  Klik op Miniaturen weergeven  . U ziet geen details meer.

5  Gebruik de schuifbalk om de foto’s kleiner of groter weer te geven.
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Een map toevoegen aan Windows Live Photo 
Gallery

Met Windows Live Photo Gallery kunt u standaard alleen afbeeldingen en vi-
deo’s bekijken uit de bibliotheek Afbeeldingen. Afbeeldingen uit andere mappen 
worden in de fotogalerie niet weergegeven. U kunt deze mappen wel in Win-
dows Live Photo Gallery opnemen. De foto’s die u hebt gedownload, in de map 
 Foto’s Thuis in Windows 7, staan in de map Mijn documenten. U gaat deze map in 
biblio theek Afbeeldingen opnemen. Let op: de map blijft staan in Mijn documen-
ten maar wordt nu wel zichtbaar in Windows Live Photo Gallery.
U kunt maar één map tegelijk aan Windows Live Photo Gallery toevoegen. Wilt 
u meer mappen toevoegen, dan moet u voor elke map de handelingen herhalen. 
Hebt u de foto's nog niet gedownload? Zie les 4, opdracht 1 van het boek Thuis 
in Windows 7 als u de foto’s nu wilt downloaden.

Opdracht

1  Klik op Bestand  .

 U ziet een lijst met opdrachten.

2  Klik op Map opnemen.

4
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 Het venster Locaties voor bibliotheek Afbeeldingen verschijnt.

3  Klik op Toevoegen…  .

4  Klik op het witte pijltje vóór Documenten en daarna op het witte pijltje vóór Mijn docu-

menten.

5  Klik op Foto’s Thuis in Windows 7.

6  Klik op Map opnemen. U ziet dat de map is opgenomen.

7  Klik op OK. Windows Live Photo Gallery heeft nu toegang tot de map Foto’s Thuis in Win-

dows 7. U ziet de foto’s in de galerie. De foto’s staan gesorteerd op maand en jaar.

Tip

U kunt de mappen die u zelf aan Windows Live Photo Gallery hebt toegevoegd ook weer 

verwijderen. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op de map, klik vervol-

gens op Uit Windows Live Photo Gallery verwijderen en op Ja. De map blijft wel be-

staan op de computer, alleen kunt u de map niet meer bekijken in Windows Live Photo 

Gallery. Onder Uit Windows Live Photo Gallery verwijderen staat ook de opdracht Verwijde-

ren. Als u daarop klikt wordt de map van uw computer verwijderd. 
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Foto’s bekijken: diavoorstelling

In de fotogalerie kunt u foto’s als een diavoorstelling presenteren. Er zijn ver-
schillende thema’s waar u uit kunt kiezen.

Opdracht

1  Controleer of de foto’s uit de map Foto’s Thuis in Windows 7 zichtbaar zijn in Windows Live 

Photo Gallery.

2  Klik in de groep Delen op het pijltje omlaag van de knop Diavoorstelling.

 U ziet de thema’s waar u uit kunt kiezen. 

3  Klik op een thema, bijvoorbeeld Filmkunst.

 De diavoorstelling start.

5
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 De diavoorstelling start.

4  Beweeg even met de muis en klik op Pauzeren  . Met de pijltjes naar rechts en links 

kunt u vooruit en terug bladeren door de foto’s. 

 Wilt u tijdens de diavoorstelling het thema wijzigen? Klik dan op Thema wijzigen 

  en kies een ander thema. 

5  Klik rechtsbovenin op Terug naar Photo Gallery  als u wilt stoppen 

met de voorstelling. U kunt ook op Esc drukken om de voorstelling te stoppen. U bent 

weer terug in de galerie.

Tip

U kunt een diavoorstelling ook starten met de knop Diavoorstelling  in de balk met 

hulpmiddelen onder in het venster.
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Foto’s draaien

Tijdens de diavoorstelling hebt u gezien dat sommige foto’s gedraaid moeten 
worden om ze goed te kunnen bekijken. De knoppen waar u de foto’s mee kunt 
draaien, staan in de groep Beheren op het tabblad Start. U kunt ook de knoppen 
in de balk met hulpmiddelen gebruiken.

Opdracht

1  Klik op de volgende foto:

2  Klik op Rechtsom draaien.

3  Zoek de andere foto’s die gedraaid moeten worden en draai deze foto’s.

6
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Foto’s sorteren

U kunt de foto’s op verschillende manieren weergeven. 

Opdracht

1  Klik op het tabblad Beeld.

 In de groep Lijst ordenen ziet u de mogelijkheden om de foto’s te sorteren.

2  Probeer de mogelijkheden uit. U hebt nog geen tags of beoordelingen aan de foto’s gege-

ven. Vandaar dat dit nog niet veel effect heeft. 

 U kunt ook omgekeerd sorteren.

3  Klik tot slot op Naam.

4  Kijk naar de groep Details weergeven. Met de knoppen in deze groep kunt u allerlei details 

van de foto’s bekijken.

5  Probeer de mogelijkheden uit.

7
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Tags toevoegen

De foto’s van uw digitale camera hebben vaak onbegrijpelijke bestandsnamen, 
bijvoorbeeld: DSC01468.jpg of IMG_1769.jpg. Deze namen helpen u niet om uw 
foto’s snel terug te vinden. Daarom kunt u uw foto’s een tag geven. Een tag is 
een label. Er zijn vier soorten tags.

Tags voor personen U voegt de naam toe van de persoon die op de foto 
staat. Zo kunt u foto’s waar dezelfde persoon op staat 
snel terugvinden.

Geotag U voegt de plaats (land, stad) toe waar de foto is 
 gemaakt.

Bijschrift U geeft de foto een beschrijving.

Beschrijvende tag U geeft de foto een beschrijving in de vorm van een of 
meer trefwoorden. Deze trefwoorden kunt u ook voor 
andere foto’s gebruiken.

U gaat het geven van beschrijvende tags uitproberen.

Opdracht

1  Klik op de eerste foto met het konijn.

2  Klik op het tabblad Start.
3  Klik in de groep Indelen op het bovenste deel van de knop Beschrijvende tag.

8
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 Aan de rechterkant verschijnt een informatievenster. Hier kunt u tags toevoegen.

4  Typ in het vak onder Beschrijvende tags: Konijn  .

5  Druk op Enter. In het informatievenster staat nu:

6  Klik op de volgende foto van een konijn.

7  Klik op Beschrijvende tags toevoegen en daarna op Konijn. U hoeft Konijn niet meer te 

typen.

8  Druk op Enter.
9  Klik op de derde foto van een konijn.

10  Druk op de Ctrl-toets en houd deze ingedrukt terwijl u klikt op de vierde konijnenfoto.

11  Geef de twee geselecteerde foto’s de tag Konijn.

12  Geef de foto’s met de konijnen ook de tag Huisdieren.

13  Geef de foto met de poezen ook de tag Huisdieren.

14  Geef de foto’s met mensen de tag Familie. 

 Het geven van een geotag gaat op dezelfde manier.
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15  Klik op de foto met de olifanten.

16  Klik in de groep Indelen op Geotag  .

17  Typ: Kenia  en druk op Enter. Windows Live Photo Gallery noemt de tag Kenya.

18  Geef nog meer foto’s een geotag.

 U kunt in het informatievenster elke foto ook een bijschrift geven. Dat werkt op dezelfde 

manier.

Tip

 Wilt u een hele map een tag geven? Klik dan eerst in de groep Beheren op Alles selecte-
ren voordat u de tag toevoegt.
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Tags voor personen toevoegen

Windows Live Photo Gallery kan gezichten op foto’s herkennen. Daardoor kunt u 
ook foto’s een tag geven met de naam van de persoon op de foto. Windows Live 
Photo Gallery maakt gebruik van uw lijst met contactpersonen uit Windows Live 
Mail. Let op: als u niet bij Windows Live Mail aangemeld bent, kunt u wel tags 
voor personen toevoegen maar dan is er geen lijst met contactpersonen die Win-
dows Live Photo Gallery al kent.

Opdracht

1  Klik op de foto jaap.

2  Kijk naar het informatievenster.

3  Klik in het informatievenster op Tags voor personen toevoegen en typ Jaap  in het 

 invulvak.

4  Druk op Enter.

9
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5  Dubbelklik op de foto portret. De afbeelding wordt groot weergegeven.

 Op deze foto staan twee personen.

 Ziet u het informatievenster aan de rechterkant niet meer?

6  Klik in de groep Indelen op het bovenste deel van de knop Tag en bijschrift. Aan de 

rechterkant ziet u weer het informatievenster.

7  Klik in het informatievenster op Tags voor personen toevoegen.

8  Sleep een vierkant om het linker gezicht en klik daarna op de naam Jaap.

9  Sleep een vierkant om het rechter gezicht en typ een nieuwe tag: Jan  .

10  Druk op Enter.
11  Klik op Bestand sluiten rechtsbovenin.
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Sterren toevoegen

U kunt aan uw foto’s een waardering geven. In Windows Live Photo Gallery heet 
dat Beoordeling. De beoordeling loopt van nul tot vijf sterren. Uw mooiste foto’s 
krijgen vijf sterren. Het geven van sterren aan een foto is ook een manier om 
uw foto’s terug te vinden.

Opdracht

1  Klik op een foto, bijvoorbeeld:

2  Klik in de groep Indelen op Beoordeling. U ziet:

3  Klik op de rij met vijf sterren, bovenaan.

4  Geef nog meer foto’s vijf sterren.

5  Geef ook vier of minder sterren aan enkele foto’s.

10
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Zoeken naar foto’s

Op het tabblad Zoeken kunt u op allerlei manieren naar foto’s zoeken, op datum, 
op personen, op het aantal sterren, op beschrijvende tags en op de tekst van 
 bijvoorbeeld de bestandsnaam of het bijschrift. U kunt ook zoekcriteria combi-
neren.

Opdracht

1  Klik op het tabblad Zoeken.

2  Zoek alle foto’s van december 2004. Klik in de groep Opnamedatum op Jaren en daarna op 

2004. 

3  Klik op Maanden en daarna onder 2004 op dec.
 Er zijn vijf foto’s van december 2004

11
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4  Klik in het navigatievenster op de map Foto’s Thuis in Windows 7.

 U ziet weer alle foto’s.

5  Zoek de foto’s met de tag Konijn: klik op Tags en daarna op Konijn.

 U ziet alleen de vier foto’s met konijnen.

6  Klik op de map Foto’s Thuis in Windows 7. U ziet weer alle foto’s.

7  Zoek alle foto’s met vijf sterren: klik in de groep Beoordeeld op de knop Beoordeeld en 

daarna op de rij met vijf gele sterren.

 U ziet de foto’s die u vijf sterren hebt gegeven.

8  Maak alle foto’s weer zichtbaar.
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9  Zoek naar foto’s van Jaap. Klik in de groep Personen op de tag met Jaap.

10  Maak alle foto’s weer zichtbaar. 

11  Probeer nog andere mogelijkheden om te zoeken uit.

12  Klik op Alle foto’s en video’s boven in het navigatievenster.
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Foto’s bewerken: Automatisch aanpassen

Met Windows Live Photo Gallery kunt u ook foto’s bewerken. Dat doet u in de 
bewerkingsweergave. Op het tabblad Bewerken vindt u in de groepen Aanpassin-
gen en Effecten de mogelijkheden voor het bewerken van de foto. 

In de bewerkingsweergave kunt u met Volgende en Vorige door de foto’s 
 bladeren.

Opdracht

1  Dubbelklik op de foto zicht op istanbul.

 De foto verschijnt groot in de bewerkingsweergave. 

2  Klik in de groep Aanpassingen op het bovenste deel van de knop Automatisch aanpassen.

 Met één muisklik worden de kleuren en de belichting verbeterd.

12



 Les 5 – Windows Live Photo Gallery versie 2011 bij Thuis in Windows 7 — 28/43

3  Bekijk het effect. Is het resultaat geen verbetering? Dan klikt u op Origineel herstellen.

4  Klik op Bestand sluiten. De wijzigingen in de foto worden automatisch opgeslagen. Klik 

op OK als u hiervan een melding krijgt. U kunt de wijzigingen op elk moment ongedaan 

maken door op Origineel herstellen te klikken.

 U bent terug in de galerie. 

Tip

Met de knoppen Belichting en Kleur in de groep Aanpassingen kunt u de foto ook handma-

tig aanpassen. Klik op het pijltje omlaag van de knop en kies de gewenste instelling.
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Een foto bijsnijden 

U kunt Bijsnijden gebruiken als u een onderwerp op de foto meer nadruk wilt 
geven en storende details eromheen wilt weghalen.

Opdracht

1  Dubbelklik op de foto uzbekistan.

 De foto verschijnt groot in de bewerkingsweergave. U gaat de mensen op de voorgrond 

weghalen.

2  Klik in de groep Aanpassingen op het bovenste deel van de knop Bijsnijden.

 Windows Live Photo Gallery doet een voorstel voor de uitsnede van de foto.

 Als u sleept met het kruis in de foto, kunt u de uitsnede verplaatsen. De pijltjes in de 

randen en de hoeken kunt u gebruiken om de uitsnede te vergroten of te verkleinen.

3  Klik op het pijltje omlaag van de knop Bijsnijden en klik daarna op Bijsnijden als u de 

wijzigingen wilt opslaan.

13
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4  Klik op Bestand sluiten en daarna op OK als u de melding krijgt over het opslaan van de 

wijzigingen. U bent terug in de galerie.

Tip

Wilt u de verhouding tussen de lengte en de breedte niet veranderen? Klik dan op het 

pijltje omlaag van de knop Bijsnijden en vervolgens op Verhouding. In de lijst die ver-

schijnt klikt u op Origineel. Wilt u de foto bijsnijden tot afmetingen die geschikt zijn om 

af te drukken? Kies dan de gewenste afmeting. Maakt de verhouding niet uit? Dan kunt u 

Aangepast laten staan.
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Rode ogen

Met Windows Live Photo Gallery kunt u ook de storende ‘rode ogen’  verwijderen. 
U maakt een selectie van het rode gebied en dat wordt opgevuld met een 
 natuurlijke kleur.

Opdracht

1  Dubbelklik op de foto konijn-3.

 U ziet de foto groot in de bewerkingsweergave.

2  Klik in de groep Aanpassingen op Rode ogen.

3  Sleep met de muis rondom het rode oog.

14



 Les 5 – Windows Live Photo Gallery versie 2011 bij Thuis in Windows 7 — 32/43

4  Laat de muisknop los en bekijk het resultaat.

5  Klik op Bestand sluiten en daarna op OK als u de melding krijgt over het opslaan van 

wijzigingen. U bent terug in de galerie.
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Foto’s afdrukken

Met Windows Live Photo Gallery kunt u foto’s in allerlei formaten afdrukken. 
Bijvoorbeeld: volledige pagina, 13 bij 18 cm, 20 bij 25 cm, 10 bij 15 cm. In het 
venster Afbeeldingen afdrukken ziet u de optie Afbeelding aan lijst aanpassen.

Als u wilt dat de foto op een bepaald formaat, bijvoorbeeld 10 bij 15 centimeter, 
wordt afgedrukt, moet u een vinkje zetten bij deze optie. Let op: de foto wordt 
‘opgeblazen’ zodat de witte ruimte verdwijnt. Er kan daardoor een klein deel van 
de foto verloren gaan.

Opdracht

1  Klik op de foto die u wilt afdrukken. De foto is geselecteerd.

2  Klik op Bestand  , Afdrukken en nogmaals op Afdrukken.

 Het venster Afbeeldingen afdrukken verschijnt. Aan de rechterkant ziet u de formaten 

waarin u kunt afdrukken.

15
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3  Klik op het gewenste formaat en bekijk het effect. Wilt u meer exemplaren afdrukken? 

Typ achter Aantal exemplaren: het gewenste aantal.

4  Klik eventueel op Afdrukken  en anders op Annuleren.

Tip

Wilt u meer dan één foto afdrukken? Dan moet u ook de andere foto's die u wilt afdruk-

ken selecteren. Om één foto te selecteren, klikt u op de foto. Als u meer foto's wilt selec-

teren, klikt u in het vakje linksboven in de foto. Er staat dan een vinkje in het vakje.

Zo kunt u net zoveel foto’s selecteren als u wilt.
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Foto’s e-mailen

Vanuit Windows Live Photo Gallery kunt u ook direct uw foto’s via e-mail ver-
zenden. 

Opdracht

1  Selecteer één of meer foto's die u per e-mail wilt versturen.

2  Klik in de groep Delen op het bovenste deel van de knop Fotobericht.

 Het venster Nieuw bericht van Windows Live Mail verschijnt.

 De foto’s staan in het bericht.
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3  Typ achter Aan… het e-mailadres van iemand die u kent of dat van uzelf.

4  Typ achter Onderwerp: Een foto e-mailen  .

5  Klik op Voer hier de naam van het album in en typ bijvoorbeeld: Een paar foto's  .

6  Druk op Enter.
 Wilt u meer foto’s versturen? Klik dan op Meer foto’s toevoegen en selecteer de foto’s die 

u wilt toevoegen.

7  Typ eventueel een bericht voor de geadresseerde.

8  Klik op Verzenden.

Tip

Op het tabblad Indeling in Windows Live Mail kunt u kiezen uit verschillende albumstijlen. 

U kunt de foto ook vergroten of verkleinen. Let op: u ziet het tabblad alleen als u op het 

album in het bericht klikt.



 Les 5 – Windows Live Photo Gallery versie 2011 bij Thuis in Windows 7 — 37/43

Cd met foto’s branden

U kunt met Windows Live Photo Gallery ook foto’s op een cd zetten. U hebt een 
lege cd nodig. U gaat alle foto’s uit de map Foto’s Thuis in Windows 7 op een cd 
zetten.

Opdracht

1  Controleer of de foto’s uit de map Foto’s Thuis in Windows 7 op het scherm staan.

2  Klik op het tabblad Start.
3  Klik in de groep Beheren op Alles selecteren.

 De foto’s uit de map zijn geselecteerd.

4  Klik op Bestand 
 
, Branden en daarna op Een cd branden.
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 U ziet het venster Op schijf branden.

5  Doe een lege cd in de computer. Het venster Op schijf branden verschijnt.

6 Typ de naam van de cd: Thuis in Windows  en klik in het rondje bij Met een cd/dvd- 

speler.
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7 Klik op Volgende. Er verschijnt een venster met de bestanden die klaar zijn om op de 

schijf te worden gezet.

8  Klik op Op schijf branden. Het venster Op schijf branden verschijnt.

9  Klik op Volgende. De foto’s worden op de schijf gebrand.
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 Als het branden van de schijf voltooid is ziet u:

10  Klik op Voltooien.

11  Bekijk de inhoud van de cd.

12  Sluit het venster.

13  Haal de cd uit het station.

14  Sluit Windows Live Photo Gallery af.

Tip

 Wilt u meer weten over het werken met digitale foto’s? Dan kunt u gebruikmaken van het 

Wegwijsboek Wegwijs in digitale foto’s. In dit boek wordt gewerkt met Picasa. Dat pro-

gramma is gratis, gebruikersvriendelijk en Nederlandstalig. Kijk voor meer informatie op 

www.coutinho.nl/wegwijs.
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Oefenen

I  Uw eigen foto’s

Bekijk met Windows Live Photo Gallery uw eigen foto’s op de computer. Zoek de foto’s die 

gedraaid moeten worden. Bedenk tags die voor uw foto’s handig zijn. Voeg de tags toe aan 

de foto’s. Geef uw allermooiste foto’s vijf sterren. Maak een diapresentatie van uw foto’s 

en gebruik daarbij het thema Pannen en zoomen.

II  Bewerken

Bewerk met Windows Live Photo Gallery een aantal foto’s:

•  Open de foto kamelen. Bekijk het effect van Automatisch aanpassen op de foto.

•  Open de foto konijn-1. Verwijder van deze foto de rode kleur in de ogen.

•  Open de foto veronica. Speel met Belichting en Kleur om de foto te veranderen.
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Vragen

1  Wat betekent: een map toevoegen aan Windows Live Photo Gallery?

   een nieuwe map maken

   een map met foto's naar Windows Live Photo Gallery kopiëren

   een map met foto’s in Windows Live Photo Gallery zichtbaar maken

2  Wat betekent deze knop? 

3  Wat is een geotag?

4  Hoe kunt u meer dan één foto selecteren?

5  Tags en sterren zijn bedoeld om foto’s te sorteren.

   waar

   niet waar

6  Als u een of meer foto’s wilt afdrukken, kikt u achtereenvolgens op:

 1                                      

 2                                      

 3                                      

 4                                      

 5                                      
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Antwoorden op de vragen

1 een map met foto’s in Windows Live Photo Gallery zichtbaar maken

2 Dit is de knop Bestand. Als u klikt op deze knop vindt u een aantal basisopdrachten van 

Windows Live Photo Gallery, zoals Map opnemen, Afdrukken en Een cd branden.

3 Een geotag is een plaatsaanduiding. U kunt dan uw foto’s sorteren op plaats of land.

4 Klik op een foto, klik daarna op de volgende foto in het vakje linksbovenin. Beide foto’s 

zijn geselecteerd.

5 waar

6 1 de foto’s die u wilt afdrukken

 2 Bestand
 3 Afdrukken
 4 Afdrukken
 5 Afdrukken


