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LES 1 – p. 46

1 Calibri

2 waar

3 

4 klikken op de Office-knop en daarna op de naam van het document

5 waar (zowel in het venster Openen als in het venster Opslaan als kunt u documenten 

verwijderen)

LES 2 – p. 73

1 In de Afdrukweergave ziet uw document er op het scherm net zo uit als (later) op 

papier, met paginaranden, afbeeldingen, tabellen, kop- en voetteksten, paginanummers 

enzovoort. In de Conceptweergave ziet u alleen de getypte tekst, zonder de marges 

links en rechts en onder en boven. Afbeeldingen staan niet altijd op de goede plaats, 

marges, paginanummers en kop- en voetteksten worden in de weergave Concept niet 

getoond.

2 

3 u uw werk (na een storing van Word of Windows) niet kwijt bent

4 door het lint te minimaliseren

5 niet waar

6 Documenten gemaakt in versie 97-2003 zijn .doc-bestanden.

 Documenten gemaakt met versie 2007 zijn .docx-bestanden.

LES 3 – p. 103

1 een beginletter

2 Ctrl+Alt+5

3 niet waar

4 de achtergrond van een tekst een kleur geven

5 De regelafstand kiezen onder het tabblad Start in het menu Regelafstand 

LES 4 – p. 132

1 waar

2 Een alfabetische lijst (aan het eind van een document) met woorden en begrippen in 

het document. Achter elk woord staan de paginanummers waar het woord voorkomt. 

Op die manier kun je een onderwerp snel opzoeken.

3 waar
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4 niet waar 

5 Het gebruik van stijlen leidt tot een consequente opmaak en het bespaart veel tijd.

6 Ctrl+Enter

LES 5 – p. 156

1 Een sjabloon is een soort invulformulier om een document te maken; het bevat stuk-

ken tekst en instellingen zoals lettertype en pagina-indeling. In Wordt zitten veel sja-

blonen voor heel veel verschillende soorten documenten.

2 Als u vaak dezelfde soort documenten maakt zoals een factuur of een folder.

3 Word heeft veel thema’s. Een thema bestaat uit een combinatie van kleuren, letterty-

pen en grafische effecten. U kunt heel makkelijk een ander thema kiezen. 

4 Als u in een sjabloon iets moet wijzigen zoals het lettertype of een telefoonnummer.

5 Per persoon verschillend.

LES 6 – p. 180

1 waar

2 waar

3 Een brief voor een groep mensen wordt gekoppeld aan een adressenbestand. Boven 

elke brief komt een ander adres te staan.

4 niet waar

5 waar

LES 7 – p. 206

1 De rode golfjes geven spelfouten aan, de groene golfjes grammaticafouten.

2 een ander woord met dezelfde betekenis

3 Alt-Shift-d

4 niet waar

5
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LES 8 – p. 225

1 door in het venster Afdrukken het aantal pagina’s per vel te wijzigen

2 waar

3 de helft van A4-formaat

4 *  In het tabblad Invoegen klikken op Afbeelding, de gewenste map openen 

  en daarna de afbeelding selecteren.

 *  In het tabblad Invoegen klikken op Illustraties. In het taakvenster aan 

  de rechterkant kunt u een trefwoord invullen van de afbeelding die u zoekt.

5 In het venster Afdrukken klikt u op Eigenschappen. Als uw printer niet dubbelzijdig 

kan afdrukken, kunt u eerst de ene zijde afdrukken, het blad eruit halen, omgekeerd 

in de printer leggen en dan de achterzijde afdrukken.


