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 les 5
 Nog meer mogelijkheden met e-mail

 Er is nog veel meer mogelijk met e-mail. Met een e-mailprogramma stuurt 
u gemakkelijk een bijlage met uw bericht mee. Dat kan een tekst zijn in 
WordPad, maar ook een tekening in Paint, een foto, een filmpje of een stukje 
muziek. Ook kunt u een adresboek aanleggen, zodat u een adres niet meer 
hoeft in te typen. Is uw adresboek eenmaal in gebruik, dan kunt u een 
bericht naar meerdere geadresseerden tegelijk versturen. 

 Aan het einde van deze les kunt u:

•  bijlagen versturen, openen en opslaan
•  foto’s verkleinen en versturen
•  het adresboek gebruiken
•  een bericht naar een groep sturen
•  webmail gebruiken
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1  Een internetadres e-mailen

 Surfend op internet komt u vast wel eens iets tegen wat u met anderen wilt 
delen. U kunt dan de pagina of het adres van de pagina naar iemand anders 
doorsturen.

 Opdracht

1  Start Internet Explorer.

2  Ga naar www.tuinen.nl (of een andere website) en zoek een pagina die u aan iemand wilt 

doorsturen. Staat de pagina op het scherm?

3  Klik op het pijltje omlaag van de knop Pagina en daarna op Koppeling per e-mail 
verzenden...

 Windows Mail start, de link naar de pagina staat al in het bericht. U hoeft alleen nog maar 

de geadresseerde in te vullen!
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4  Stuur het bericht naar een medecursist of uzelf.

 

5  Sluit Internet Explorer af.

 Tip

 Als u niet de link (het internetadres) maar de pagina zelf wilt versturen, klikt u op Pagina 
per e-mail verzenden...
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2  Een bijlage meesturen

 U kunt een bestand aan een e-mailbericht toevoegen. Dit wordt een bijlage 
genoemd. Een bijlage kan een tekst, een foto, een filmpje of een stukje 
muziek zijn. In deze opdracht stuurt u het recept dat u in les 3 hebt 
opgeslagen als bijlage mee met een e-mailbericht.

 Opdracht

1  Start Windows Mail.

2  Klik op Nieuw bericht.
3  Klik op Maximaliseren  .

4  Vul uw eigen e-mailadres in achter Aan:.

5  Typ bij Onderwerp:              .

6  Typ het bericht:                                                         .

7  Klik op Bestand aan bericht toevoegen.

 

 Het venster Openen verschijnt.

8  Klik aan de linkerkant van het venster op Documenten.

recept

Hierbij stuur ik het recept als bijlage
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9  Bekijk de lijst van documenten en klik op de naam van het recept. Het recept is 

geselecteerd.

 

10  Klik nu op Openen. Het bestand wordt aan het bericht toegevoegd. Onder Onderwerp: staat 

een nieuw vak: Bijlage:. De naam van het bestand staat in het vak.

11  Klik op Verzenden.
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3  Een bericht met een bijlage ontvangen

 Hebt u een bericht met bijlage ontvangen? Dan ziet u voor het bericht een 
klein paperclipje. 

 

Om een bijlage te bekijken, hebt u het programma nodig waarin die bijlage is 
gemaakt. Dat programma wordt vanzelf gestart als u de bijlage opent. 

 Opdracht

1  Ga naar Postvak IN en klik op Verzenden en ontvangen. Uw post wordt opgehaald.

2  Bekijk de lijst van ingekomen berichten. Hebt u berichten met een bijlage?

3  Dubbelklik op het bericht recept. Het bericht staat op uw scherm. In het vak Bijlage: staat 

de naam van de bijlage.

4  Dubbelklik op de naam van de bijlage. Het venster E-mailbijlage verschijnt. 

5 Klik op Openen. Word of WordPad wordt gestart. Het recept staat op uw scherm. Wilt u het 

recept bewaren?

6  Klik op Bestand en daarna op Opslaan als...
7  Kies de map waar u het recept wilt bewaren en klik op Opslaan. 

8  Sluit Word (of WordPad) af.
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4  De bijlage eerst opslaan

 Als u de bijlage niet meteen wilt openen, kunt u de bijlage ook eerst opslaan 
op uw computer en later bekijken.

 Opdracht

1  Dubbelklik op het bericht met de bijlage.

2  Klik met de rechtermuisknop op de bijlage. U ziet een menu.

3  Klik op Opslaan als... Het venster Bijlage opslaan als verschijnt.

4 Klik op Door mappen bladeren.

5 Kies de map waar u de bijlage wilt opslaan.

6 Klik op Opslaan.
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5  Afbeeldingen als bijlage

 U kunt ook tekeningen of foto’s als bijlage versturen. U kunt net zoveel 
bijlagen invoegen als u wilt. Het bewaren van een foto gaat op dezelfde 
manier als het bewaren van een tekst. Het is wel belangrijk om te onthouden 
in welke map u bijlagen hebt opgeslagen. Anders kunt u het niet meer 
terugvinden!

 Opdracht

1  Start Internet Explorer en zoek een of meer afbeeldingen, bijvoorbeeld op de website van 

Artis.

2  Bewaar de afbeeldingen in de map Afbeeldingen.

 (Zoals u geleerd hebt op werkblad 7 van les 3.)

3  Sluit Internet Explorer af.

4  Maak een bericht, gericht aan uzelf.

5  Klik op Bestand aan bericht toevoegen. Het venster Openen verschijnt.

6 Klik op Afbeeldingen aan de linkerkant van het venster.

7  Klik op een van de afbeeldingen die u zojuist hebt bewaard en klik daarna op Openen.

8  Verzend het bericht met de bijlage.

9  Ga naar Postvak IN en klik op Verzenden en ontvangen.

10  Open het nieuwe bericht en open de bijlage door erop te dubbelklikken.

11  Sluit de bijlage en het bericht.

 Tip

 Als u een afbeelding van internet niet wilt opslaan op uw computer, maar alleen naar 

iemand anders wilt mailen, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding en daarna op 

Per e-mail verzenden...
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6  Foto’s verkleinen en versturen

 Hebt u foto’s, gemaakt met een digitale camera, op uw computer staan? En 
wilt u deze foto’s per e-mail versturen naar iemand anders? Dan moet u de 
foto’s eerst verkleinen. Digitale foto’s zijn al gauw een paar megabyte groot. 
Het verzenden en ontvangen duurt lang. Bovendien nemen de foto’s veel 
ruimte in op de computer van de ontvanger! Het verkleinen en versturen van 
foto’s doet u vanuit Windows. In de opdracht wordt ervan uitgegaan dat uw 
foto’s staan in de map Afbeeldingen.

 Opdracht

1  Klik op Starten en daarna op Afbeeldingen.

2  Klik op de foto die u wilt versturen. Wilt u meer dan één foto versturen? Houd de Ctrl-toets 

ingedrukt en selecteer de andere foto’s  door erop te klikken.

3  Klik op E-mail aan de bovenkant van het venster.

   

 

 U ziet het venster Bestanden bijsluiten.

4 Klik op het pijltje omlaag naast het vak Formaat van de afbeelding:. U ziet een lijst.

5 Klik op Kleiner: 640 x 480. De afbeelding is nu veel minder groot.

6  Klik op Bijsluiten. Uw e-mail is al klaar. U hoeft alleen de geadresseerde in te vullen.

7  Stuur de foto naar uzelf.

8  Sluit het venster Afbeeldingen. U bent terug bij Windows Mail.
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 Tip

 Wilt u meer weten over het werken met foto’s op uw computer? Er is een Wegwijsboek: 

Wegwijs in digitale foto’s. 
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7  Foto’s opslaan

 Een foto die u als bijlage ontvangt, kunt u op uw computer bewaren. Dit gaat 
op dezelfde manier als het bewaren van een andere bijlage. In deze opdracht 
bewaart u de foto in de map Afbeeldingen.

 Opdracht

1  Klik in Postvak IN op een bericht met een foto.

 Staat de foto in het bericht?

2  Klik met de rechtermuisknop op de foto. U ziet een menu.

3  Klik op Afbeelding opslaan als...
 Het venster Afbeelding opslaan verschijnt.

4  Controleer of de map Afbeeldingen actief is.

 Wilt u de foto in een andere map bewaren? Klik op de goede map.

5  Verander eventueel de naam van de foto.

6  Klik op Opslaan. De foto is bewaard.

 Tip

 Ziet u de foto niet in het bericht staan? Klik dan met de rechtermuisknop op de naam van 

de bijlage en daarna op Opslaan als... Zoek de map waar u de foto wilt opslaan en klik op 

Opslaan.
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8  Contactpersonen

 Windows Mail heeft een map Contactpersonen, een adresboek. Hierin kunt u 
e-mailadressen van personen en organisaties bewaren.

 Opdracht

1  Klik op Contactpersonen  . 

 Ziet u de knop niet? Klik dan eerst op Maximaliseren.

2  Klik op Nieuwe contactpersoon.

 

 Het venster Eigenschappen van verschijnt.
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3 Klik in het vak bij Voornaam: en typ de voornaam van een vriend of familielid.

4 Klik in het vak bij Achternaam: en typ de achternaam.

5 Klik in het vak bij E-mailadres: en typ het e-mailadres.

 

6 Klik op Toevoegen.

7  Klik op OK.

8  Herhaal dit tot u minstens drie namen in het adresboek hebt.

9  Zet ook uw eigen naam en e-mailadres in het adresboek.

10  Sluit het adresboek.

 Tip

 Windows Mail kan adressen automatisch opnemen in de lijst van contactpersonen. Klik 

op Extra, Opties..., Verzenden en controleer of er een vinkje staat bij Degenen die ik 

beantwoord automatisch in map met contactpersonen opnemen.
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9  Het adresboek gebruiken

 In de e-mailberichten die u nu gaat versturen hoeft u geen e-mailadres meer 
in te typen. U maakt gebruik van de map contactpersonen.

 Opdracht

1  Klik op Nieuw bericht. Het venster Nieuw bericht verschijnt.

2  Klik op                  . Het venster Geadresseerden selecteren verschijnt.

 

3  Klik op een naam uit de lijst. De naam wordt blauw.

4  Klik op  . De naam staat in het vak Geadresseerden:.

5  Klik op OK. De naam van de geadresseerde staat boven het bericht.

6  Typ het bericht en verzend het.
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10  Een groep van personen aanmaken

 U kunt met Windows Mail één bericht naar meer mensen tegelijk sturen. U 
moet dan een groep van ontvangers maken. U kunt bijvoorbeeld een groep 
maken van uw collega’s, van de leden van uw sportvereniging of van uw 
medecursisten. Eerst moet u alle mensen uit de groep in het adresboek zetten.

 Opdracht

1  Klik op Contactpersonen  .

2  Klik op Nieuwe groep contactpersonen  .

 Het venster Eigenschappen verschijnt.

3  Typ achter Groepsnaam: de naam van de groep, bijvoorbeeld Internetcursus  .

4  Klik op Toevoegen aan groep contactpersonen. Het venster Leden toevoegen aan groep 

contactpersonen verschijnt.

5  Dubbelklik op een naam uit de lijst. De naam verschijnt in het vak onder Toevoegen aan 

groep contactpersonen.

6 Klik nog een keer op Toevoegen aan groep contactpersonen. Dubbelklik op een andere naam 

uit de lijst. Doe dit steeds opnieuw voor de andere contactpersonen die in de groep horen.

7  Bekijk de lijst met de leden. Klik op OK als u tevreden bent.

8  Sluit de map Contactpersonen.
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11  Een bericht naar een groep sturen

 U gaat nu één bericht naar een groep mensen sturen.

 
 Opdracht

1  Klik op Nieuw bericht.

2  Klik op . Het venster Geadresseerden selecteren verschijnt.
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3  Dubbelklik op de groep die u net hebt gemaakt. De naam is vet weergegeven.

4  Klik op OK.

 

5  Typ een bericht en verzend het. Het bericht wordt gestuurd naar alle mensen die u hebt 

opgegeven bij de groep.

6  Sluit Windows Mail af.

 Tip

 Wilt u namen aan een groep toevoegen of veranderen? Klik op Contactpersonen in de 

werkbalk. Klik op de naam van de groep en daarna op Bewerken. Hier kunt u nieuwe 

leden selecteren of leden verwijderen.
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12  Webmail

 Met webmail kunt u vanaf elke computer, waar ook ter wereld, uw e-mail 
lezen. De computer moet verbonden zijn met internet en het programma 
Internet Explorer (of een andere browser) moet op de computer geïnstalleerd 
zijn. Webmail is handig als u op reis bent. U hebt uw inlognaam (of 
gebruikersnaam) en het wachtwoord nodig, dat u van uw provider hebt 
gekregen. Via de website van uw provider maakt u contact met de mailserver 
van uw provider. De mail blijft op de mailserver staan tot het moment dat u 
thuis, met uw eigen e-mailprogramma, de mail gaat ophalen. 

 Opdracht

1  Start Internet Explorer. Ga naar de website van uw internetprovider.

2  Zoek de link naar e-mail. Dit ziet er overal anders uit, bijvoorbeeld:

 

Of:
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3  Klik op de webmaillink. Er verschijnt een aanmeldvenster, bijvoorbeeld:

 Of:

4  Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op Enter. Er wordt verbinding gemaakt 

met de mailserver. U ziet het overzicht van uw mail.

 Tip

 U kunt ook een extra account aanmaken, bijvoorbeeld bij Windows Live Hotmail. De 

instructies daarvoor kunt u downloaden van de website van de Wegwijsboeken. Ga naar 

www.coutinho.nl/wegwijs, klik op het plaatje van dit boek en daarna onder Webmail met 

Windows Live Hotmail op Handleiding downloaden.
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Oefenwerk

I  Zonsondergang

 Ga naar www.google.nl en zoek naar foto’s van een zonsondergang. Bewaar een foto in 

de map Afbeeldingen. Stuur de foto als bijlage met een e-mailbericht naar een kennis of 

familielid.

II  Familie

 Verzamel minstens drie e-mailadressen van familieleden. Maak in de map contactpersonen 

een groep aan voor deze adressen met de naam Familie. Stuur de leden van de groep een 

bericht met bijlage. Verwijder daarna de groep en de namen uit de map contactpersonen.
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Vragen

1  Een bijlage is een opgemaakt e-mailbericht.

	  waar

	  niet waar

2  Een bijlage is altijd een tekst.

	  waar

	  niet waar

3  Waarom moet u een foto, die u per e-mail verstuurt, eerst verkleinen?

4  Beschrijf de stappen die nodig zijn om een foto te verkleinen.

	 •	 Klik	op	Starten en daarna op

	 •

	 •

	 •	

5  Ideal is

	  een winkel op internet.

	  een manier van betalen op internet.

	  een keurmerk voor veilig winkelen op internet.


