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Antwoorden op de vragen

Les 1   p. 48

1 World Wide Web

2 

3 niet waar (Met de schuifbalken ‘verschuift’ u de pagina op het scherm zodat u ook de 

informatie kunt lezen die niet meer op het scherm past.)

4 kunt u klikken om naar een andere pagina te gaan.

5 bladert u terug naar de pagina die u daarvoor hebt bezocht.

6 een webpagina vernieuwen

Les 2   p. 72

1 •  computer

 •  telefoon, kabel of ADSL

 •  gebruikersnaam

 •  wachtwoord

 (Een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u van de internetprovider als u een internet-

abonnement neemt.)

2 •  Wat zijn de abonnementskosten?

 •  Zijn er goede installatieprogramma’s en een duidelijke handleiding?

 •  Is er een helpdesk met voldoende personeel?

 •  Is de helpdesk ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar?

 •  Wat zijn de kosten van de helpdesk?

 •  Wat doet de provider om u tegen spam en virussen te beschermen?

 •  Wat is de opzegtermijn?

3 zoekmachine

4 •  met Google

 •  op websites met foto’s zoals www.webshots.com

5 niet waar (De beginpagina of startpagina van Internet Explorer kunt u zelf instellen.)
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Les 3   p. 102

1 •  Klik met de rechtermuisknop in de afbeelding.

 •  Klik op Kopiëren.

 •  Start Word.

 •  Klik op Bewerken in de menubalk en daarna op Plakken.

2 informatie van internet naar uw computer kopiëren.

3 Parijs, hotel, goedkoop (of: budget)

4 Als u een website wilt opnemen in uw lijst van favoriete websites.

5 waar

6 waar

Les 4   p. 132

1 @

2 • :-)  leuk

 • :-(  heel ongelukkig

 • ;-)  knipoog

3

4 berichten die nog afgemaakt moeten worden.

5 traditionele postbezorging

Les 5   p. 164

1 niet waar (Een bijlage is een bestand dat u met een e-mailbericht meestuurt.)

2 niet waar (Het kan van alles zijn: tekst, een afbeelding, muziek, een animatiefilmpje...)

3 Een foto is algauw 2 MB groot. Het verzenden en ontvangen duurt lang. Bovendien neemt 

de foto veel ruimte in op de computer van de ontvanger.

4 •  Klik op Start en daarna op Mijn afbeeldingen.

 •  Klik op de foto die u wilt versturen.

 •  Klik aan de linkerkant van het scherm op Dit bestand per e-mail verzenden.

 •  Controleer of er een stip staat in het rondje bij Alle afbeeldingen verkleinen.

 •  Klik op OK.

5 een manier van betalen op internet.

6 Alle drie fout: Het hangslotje staat naast de adresbalk van Internet Explorer.
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Les 6   p. 186

1 achterhalen van persoonlijke gegevens

2 niet waar (Een spamfilter is een programma dat ongewenste mail (spam) kan herkennen.)

3 niet waar (In een pop-upvenster staat ongevraagde reclame. Het is vooral irritant.)

4 • Klik op Start.
 • Klik op Configuratiescherm.

 • Dubbelklik op Beveiligingscentrum.

 • Kijk of er achter Automatisch updates staat Ingeschakeld.

 Of:

 • Klik op Automatische updates.
 • Controleer of er een stip staat in het rondje bij Automatisch (aanbevolen).

5 niet waar (Cookies zijn bestandjes met informatie over de websites die u hebt bezocht.)

6 waar


