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 Antwoorden op de vragen

LES 1 – p. 44

1 Met de knop Het Favorietencentrum vastpinnen  blijft het favorietencentrum altijd zichtbaar. Het 
staat dan standaard aan de linkerkant van het venster van Internet Explorer.

2 1 Klik op Extra  .
 2 Klik op In- en uitzoomen (100%).
 3 Kies het percentage, bijvoorbeeld 125%. De pagina wordt nu vergroot weergegeven.
3 niet waar
4 Als u klikt op het pictogram van Internet Explorer in de taakbalk ziet u welke websites er geopend 

zijn. U ziet kleine minivensters.
5 een webpagina vernieuwen

LES 2 – p. 77

1 een betaalmethode op internet
2 1 service en klantvriendelijkheid
 2 snelheid van het dataverkeer
 3 extra’s, zoals bescherming tegen ongewenste e-mail, of een antivirusprogramma
 4 bereikbaarheid van de helpdesk
 5 opzegtermijn
3 zoekmachine
4 Met Google Maps kunt u plattegronden en kaarten bekijken. U kunt ook routebeschrijvingen opvra-

gen, voor een reis met de auto, met het openbaar vervoer of te voet.
5 u typt een woord in de adresbalk van Internet Explorer
6 de zoekpagina van Google (als u de pagina van Google hebt ingesteld als startpagina, als u klikt op 

dit pictogram gaat u naar de startpagina die u zelf hebt ingesteld)

LES 3 – p. 104

1 1 Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding.
 2 Klik op Kopiëren.
 3 Start Word of WordPad.
 4 Open een document.
 5 Zet de cursor op de plaats waar de afbeelding moet komen.
 6 Klik op Plakken.
2 informatie van internet naar uw computer kopiëren
3 U opent een nieuwe website in een nieuw tabblad. U kunt dan op twee websites tegelijk surfen en 

makkelijk switchen van de ene naar de andere website.
4 als u een website wilt opnemen in uw lijst van favoriete websites
5 waar
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LES 4 – p. 140

1 niet waar
2 Kleine plaatjes of animaties die een emotie uitdrukken. Met een emoticon kun je in een e-mail aange-

ven hoe je je voelt.
3 1 Klik in de adresbalk zodat het internetadres is geselecteerd (het is blauw). 
 2 Druk op Ctrl-C.
 3 Start uw e-mailprogramma.
 4 Klik op E-mailbericht. U kunt nu het bericht typen. 
 5 Klik in het deel waar u uw bericht typt en druk op Ctrl-V. Het internetadres staat in het bericht. 
4 berichten die nog afgemaakt moeten worden
5 traditionele postbezorging
6 een bericht doorsturen

LES 5 – p. 175

1 niet waar
2 niet waar
3 Met webmail kunt u overal ter wereld uw e-mail lezen. Er moet een verbinding zijn met internet en 

het programma Internet Explorer of een andere browser moet op de computer staan. U hebt verder 
alleen uw inlognaam en wachtwoord nodig. Webmail is handig als u op reis bent.

4 een sociale netwerkwebsite
5 een manier van betalen op internet

LES 6 – p. 205

1 achterhalen van persoonlijke gegevens
2 niet waar
3 1 Wees voorzichtig met het geven van uw e-mailadres, gebruik eventueel een extra e-mailadres (van 
  Hotmail of Gmail). Dat kunt u gebruiken als u bij het surfen een e-mailadres moet opgeven.
 2 Gebruik veilige wachtwoorden.
 3 Wees voorzichtig met het downloaden en installeren van allerlei (gratis) software.
 4 Open nooit zo maar een bijlage, ook niet als u de afzender vertrouwt.
4 1 Klik op Starten.
 2 Klik op Configuratiescherm.
 3 Klik onder Systeem en beveiliging op De status van uw computer controleren.
  U bent in het Onderhoudscentrum van Windows.
 4 Klik op Beveiliging.
  Hier kunt u alle instellingen bekijken.
5 Uw persoonlijke gegevens (wachtwoorden, creditcards, inlogcodes) worden door anderen gebruikt, bij-

voorbeeld om aankopen op internet te doen of geld over te maken.
6 Met InPrivate-navigatie kunt u surfen zonder sporen achter te laten. Tijdelijke internetbestanden of 

cookies worden direct na de sessie verwijderd. Wachtwoorden en formuliergegeven worden helemaal 
niet opgeslagen. Anderen kunnen dan in Internet Explorer niet zien welke websites u hebt bezocht.


