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 les 4
 E-mailen met Windows Mail

 E-mail is een afkorting van electronic mail, elektronische post. In deze les 
gaat u e-mailen: brieven schrijven en ontvangen via internet. Daarvoor hebt u 
een e-mailprogramma en een e-mailadres nodig. U werkt met het programma 
Windows Mail.

 Aan het eind van deze les kunt u:

•  Windows Mail starten en afsluiten
•  een bericht verzenden, ontvangen, openen en afdrukken
•  een bericht beantwoorden en doorsturen naar anderen
•  nieuwe mappen maken
•  een kladje (concept) maken
•  de opmaakbalk van Windows Mail gebruiken
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1  Starten van Windows Mail

 U gaat elektronische post, e-mail, verzenden en ontvangen. Daarvoor gebruikt 
u het programma Windows Mail. U gaat het programma eerst starten.

 Opdracht

1  Klik op Starten
 

.

2  Klik op Windows Mail. 

 

 Het venster van Windows Mail verschijnt.

3  Klik indien nodig op Maximaliseren  om het venster te vergroten.

 Tip

 Als Windows Mail op uw computer niet het standaardprogramma voor e-mail is, staat 

het programma op een andere plaats. U moet dan klikken op Starten en daarna op Alle 
programma’s.
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2  Het venster van Windows Mail

 Het venster van Windows Mail bestaat uit de titelbalk, de menubalk, de 
werkbalk, verschillende vakken en een statusbalk. Aan de linkerkant ziet u 
mappen:

•  Postvak IN:  binnenkomende post
•  Postvak UIT:  post die klaarligt om verzonden te worden
•  Verzonden items:  berichten die verzonden zijn
•  Verwijderde items:  berichten die verwijderd zijn
•  Concepten:  berichten waar u nog aan werkt
• Ongewenste e-mail

 Ziet u de mappen niet? Klik dan op het pijltje voor Lokale mappen.

 

 Opdracht

1  Klik op de map Postvak IN.

2  Bekijk de onderdelen van het venster van Windows Mail.

Lijst van berichten
Menubalk

Titelbalk

Mappenlijst

Statusbalk

Werkbalk

Stukje van 
een bericht
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3 Klik op de map Verzonden items en kijk of er berichten in staan.

4  Bekijk ook de inhoud van de andere mappen uit de lijst.
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3  Nieuw bericht

 U gaat uw eerste e-mailbericht maken.

 Opdracht

1  Klik op Nieuw bericht.

 

 Het venster Nieuw bericht verschijnt.
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4  Een e-mailbericht naar uzelf sturen

 In het venster Nieuw bericht gaat u een bericht maken. U ziet drie vakken:

Aan:  Het e-mailadres van degene aan wie u het bericht verstuurt.
CC:  Carbon Copy: hier vult u eventueel de adressen in van personen 

die u een kopie van het bericht wilt sturen.
Onderwerp:  Het onderwerp van uw bericht.

 Het grootste deel van het venster is uw schrijfblad. Daar typt u uw bericht. 
Uw eerste e-mail stuurt u aan uzelf. U kunt dan meteen controleren of het 
aankomt.

 Opdracht

1  Typ in het vakje achter Aan: uw eigen e-mailadres.

2  Klik in het vakje achter Onderwerp: en typ          .

3  Klik op het schrijfblad en typ:

 

4  Klik op Verzenden.

 

 Het bericht is verzonden.

 

Mijn eerst e-mail stuur ik aan mezelf om te kijken of het bericht echt aankomt.

test
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 Tip

 Als u werkt met een inbelverbinding, kunt u Windows Mail zo instellen, dat berichten niet 

direct worden verzonden. Bij het verzenden verschijnt dan de boodschap dat het bericht 

wordt geplaatst in Postvak UIT. Het bericht wordt verzonden na een klik op Verzenden en 
ontvangen in de werkbalk. 

 

 

 Dan pas maakt uw computer verbinding met internet. U maakt dus eerst al uw mailtjes. 

Ze worden later, allemaal tegelijk, verzonden. Dat scheelt telefoonkosten. U kunt de 

instellingen aanpassen. Klik op Extra, Opties... en daarna op het tabblad Verzenden.
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5  Is er een bericht voor mij?

 Uw bericht is verstuurd. U gaat nu kijken of het is aangekomen. Met de 
knop Verzenden en ontvangen haalt u post op van het internet. Tegelijkertijd 
worden de berichten die nog in Postvak UIT staan verzonden. U ontvangt nu 
uw eigen bericht. Het staat in Postvak IN.

 Opdracht

1  Klik op Verzenden en ontvangen.

 

 

 Nieuwe post wordt opgehaald.

2  Klik op de map Postvak IN en kijk of uw eigen bericht in de lijst staat. U ziet uw bericht 

in het onderste deel van het venster staan.
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3  Dubbelklik op het bericht. Het bericht staat nu in een nieuw venster.

4  Klik op Sluiten . Het venster met het bericht wordt gesloten.
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6  Meer berichten

 U gaat een e-mail sturen naar uw medecursisten, docent of iemand anders van 
wie u het e-mailadres weet.

 Opdracht

1  Klik op Nieuw bericht.
2  Typ het e-mailadres in het vakje achter Aan:.

3  Klik in het vakje achter Onderwerp: en typ                  .

4  Typ een bericht.

5  Klik op Verzenden.

6  Stuur nog een bericht, naar iemand anders.

7  Vergeet, indien nodig, niet de berichten definitief te verzenden met Verzenden en 

ontvangen.

Oefening
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7  Bericht gelezen. Wat nu?

 Met de berichten die u in uw Postvak IN krijgt, kunt u verschillende dingen 
doen. Kijk naar de knoppen in de werkbalk.

  
 Beantwoorden:

 Als u klikt op Beantwoorden, wordt de afzender de geadresseerde. Het 
onderwerp blijft staan. Er komt ‘Re:’ voor te staan. Dit betekent: reply 

(antwoord).

 
 Allen beantwoorden:

 Deze knop gebruikt u als u uw antwoord ook wilt sturen aan 
medegeadresseerden en personen die een kopie van het bericht hebben 
ontvangen.

 
 Doorsturen:

 U stuurt een kopie van het bericht naar een ander e-mailadres. Voor het 
onderwerp komt nu te staan: ‘Fw:’. Dit betekent: forwarded (doorgestuurd).

 Opdracht

1  Klik op Verzenden en ontvangen.

2  Kijk naar de berichten in de map Postvak IN. De nieuwe (nog niet gelezen) berichten zijn 

vet weergegeven en het envelopje is dicht. 

 

Hebt u geen nieuwe berichten? Vraag iemand u een bericht te sturen.
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3  Dubbelklik op een nieuw bericht uit de lijst. Het bericht wordt geopend in een nieuw 

venster.

4  Lees het bericht.

5  Klik op Beantwoorden . Let op: de afzender verandert in de 

geadresseerde.

6  Typ het antwoord op de brief. Uw tekst komt boven de tekst van de ontvangen brief te 

staan. U kunt de oude tekst ook weghalen.

7  Klik op Verzenden  .

8  Kies een ander bericht en klik op Doorsturen  om het naar iemand 

anders door te sturen.
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8  Een bericht afdrukken

 U kunt een bericht ook afdrukken.

 Opdracht

1  Ga naar de map Postvak IN of Verzonden items.

2  Klik op een bericht dat u wilt afdrukken.

3  Klik op Afdrukken in de werkbalk.

 

 Het venster Afdrukken verschijnt.

4 Klik op Afdrukken. Het bericht wordt afgedrukt.
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9  Een bericht verwijderen

 Als u veel gebruikmaakt van e-mail worden de mappen gauw vol en 
onoverzichtelijk. Het is verstandig om berichten die u niet meer nodig hebt, 
meteen weg te gooien. Let op: als u een bericht verwijdert, is het nog niet 
echt weg. Het komt terecht in de map Verwijderde items. U kunt er dan 
nog steeds bij. Echt weg is een bericht pas als u het verwijdert uit de map 
Verwijderde items. Er verschijnt dan eerst een waarschuwing.

 Opdracht

1  Klik op een ontvangen of een verzonden bericht dat u wilt verwijderen.

2  Klik op Verwijderen.

 

 

3  Kijk in de map Verwijderde items.

4  Klik weer op het bericht dat u wilt verwijderen.

5  Klik weer op Verwijderen. U ziet een waarschuwing.

6  Klik op Ja als u het bericht echt wilt weggooien.

 Tip

 Wilt u de map Verwijderde items leegmaken? Klik met de rechtermuisknop op de map 

Verwijderde items. Klik daarna op Map Verwijderde items leegmaken en op Ja.
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10 Nieuwe mappen maken

 U kunt nieuwe mappen maken voor berichten die u wilt bewaren. 

 Opdracht

1  Klik met de rechtermuisknop op de map Postvak IN. U ziet een menu.

2  Klik op Nieuwe map...

 Het venster Map maken verschijnt.
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3  Typ de naam van de map, bijvoorbeeld                          .

 

4  Klik op OK.

 U ziet de map Cursus internet in de map Postvak IN.

5  Klik op een bericht in de map Postvak IN.

6  Sleep het bericht naar de nieuwe map.

 Tip

 Wilt u meer berichten tegelijk naar een andere map slepen? Houd de Ctrl-toets ingedrukt 

terwijl u de berichten selecteert door erop te klikken. U kunt nu alle geselecteerde 

berichten tegelijk slepen naar een andere map.

Cursus internet
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11  Eerst een kladje maken

 Soms wilt u een bericht niet meteen versturen. U wilt er later nog iets aan 
toevoegen of veranderen. Dan is het handig het bericht te bewaren in de map 
Concepten.

 Opdracht

1  Klik op Nieuw bericht.
2  Schrijf een berichtje.

3  Klik nu op Bestand en daarna op Naar map kopiëren... Het venster Kopiëren verschijnt.

4  Klik op Concepten en daarna op OK.

5  Sluit het bericht. Wilt u het bericht afmaken? 

6  Klik op de map Concepten.

7  Dubbelklik op het bericht dat u zojuist hebt gemaakt.

8  Maak het bericht af en verstuur het.
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12  De opmaakbalk van Windows Mail

 Met de opmaakbalk kunt u uw berichten opmaken. U kunt gebruikmaken 
van verschillende lettertypes en lettergroottes, vet, cursief, onderstrepen, 
enzovoort. U kunt berichten alleen opmaken als de opmaakmogelijkheden aan 
staan.

 Opdracht

1  Klik op Nieuw bericht.
2  Klik op Opmaak en controleer of er een rondje staat bij Rich Text (HTML).

 

3  Klik op Opmaak, Achtergrond en daarna op Kleur.
4  Kies een achtergrondkleur en klik op het schrijfblad waar uw bericht komt. 

5  Klik op het pijltje omlaag van de knop Lettertype en kies Comic Sans MS.

Lettertype

Tekengrootte

Vet

Cursief

Onderstrepen

Tekstkleur

Centreren

Horizontale 
lijn invoegen
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6  Klik op het pijltje omlaag van de knop Tekengrootte en kies een grotere letter.

7  Typ de eerste regel volgens het voorbeeld hieronder en druk op Enter.
8  Klik op Horizontale lijn invoegen. Ziet u deze knop niet? Klik dan eerst op 

Maximaliseren          .
9  Maak het bericht af. Gebruik verschillende lettergroottes en andere opmaakmogelijkheden 

zoals centreren.

 Tip

 Berichten met opmaak zijn groter. Ze kosten dus meer tijd om te verzenden en nemen 

meer ruimte in op de computer. Niet iedereen is daar altijd even gelukkig mee.
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13  Windows Mail afsluiten

 Windows Mail sluit u op dezelfde manier af als andere Windowsprogramma’s.

 Opdracht

1  Klik op Bestand in de menubalk en daarna op Afsluiten.

 Tip

 U kunt Windows Mail ook afsluiten door te klikken op Sluiten  in de titelbalk.



Werkbladen les 4 voor Windows Vista bij Wegwijs in de wereld van internet – 23/24

Oefenwerk

I  Concept

 Maak een nieuw e-mailbericht en bewaar het in de map Concepten. Sluit Windows Mail 

af. Start Windows Mail weer. Verander iets aan het bericht dat u zojuist hebt gemaakt en 

verstuur het. Verwijder ten slotte het bericht uit de map Verzonden items.

II  Uitnodiging

 Stuur een uitnodiging voor een feest per e-mail. Kies een achtergrondkleur en maak 

gebruik van de mogelijkheden van de opmaakbalk, zoals verschillende lettertypes en 

lettergroottes, gekleurde letters, cursief, vet en onderstrepen, centreren en horizontale 

lijn.
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Vragen

1  Een e-mailadres herkent u altijd aan:

	  .nl

	  @

	  www

	  http://

2  Wat betekenen deze tekens in een e-mailbericht?

 :-)  

 :-c  

 ;-)  

3  Welke knop gebruikt u om uw e-mail op te halen?

	  

	  

	  

4  In de map Concepten staan

	  berichten die verzonden zijn.

	  berichten die nog afgemaakt moeten worden.

	  berichten die klaar zijn om verzonden te worden.

5  Wat wordt bedoeld met snailmail?

	  supersnelle e-mail

	  traditionele postbezorging

	  faxberichten


