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Probleem met het plaatsen van een lichtkrant

Door een update van Windows is het niet meer mogelijk om een lichtkrant te 
maken in Word. De opdracht op de pagina’s 160 t/m 162 en Oefenwerk II op pagina 
163 kunt u hierdoor niet meer maken. Wanneer u in de werkbalk Webwerkset op 
Lichtkranttekst klikt, ziet u de volgende foutmelding:

Vervangende opdrachten pagina’s 160 t/m 162

U kunt kiezen tussen twee verschillende vervangende opdrachten. Hieronder ziet u de resul-

taten van beide opdrachten. Kies welke u het mooiste vindt.

Resultaat vervangende opdracht I – Horizontale lijn

Resultaat vervangende opdracht II - Markeerstift
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Vervangende opdracht I - Horizontale lijn

U maakt een tekst extra opvallend door het invoegen van een horizontale lijn.

Opdracht

1  Start Word

2  Open de pagina Welkom.

3  Zet de cursor onder de adresgegevens. Staat de functie Cursief aan? Klik dan op Cursief 

 om deze functie uit te zetten.

4  Typ de tekst:                                                                                         .

5  Druk op Enter. De cursor staat onder de regel, gecentreerd.

6  Klik op Opmaak en daarna op Randen en arcering… Het venster Randen en arcering 

 verschijnt.

7  Klik op Horizontale lijn… Het venster Horizontale lijn verschijnt. 

8  Klik op de lijn van uw keuze en klik op OK. De lijn staat onder de tekst.

9  Klik op de lijn.

10  Gebruik de formaatgrepen om de lijn de juiste breedte te geven.

   u i t g e v e r ij
c o u t i n h o   c

De cursus Websites bouwen begint op 21 maart



Vervangende opdracht II - Markeerstift

U maakt een tekst extra opvallend door de markeerstift te gebruiken.

Opdracht

1  Start Word

2  Open de pagina Welkom.

3  Zet de cursor onder de adresgegevens. Staat de functie Cursief aan? Klik dan op Cursief 

 om deze functie uit te zetten.

4  Typ de tekst:                                                                                         .

5  Selecteer de tekst.

6  Klik op het pijltje omlaag bij de knop Markeerstift               .

4  Klik op een kleur. De tekst is gemarkeerd.

5  Selecteer de tekst nog een keer en klik op het pijltje omlaag bij de knop Tekstkleur               . 

 Kies de gewenste kleur. De tekst is gemarkeerd en de letters hebben een andere kleur.

De cursus Websites bouwen begint op 21 maart
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Vervangende opdracht pagina 163

Oefenwerk II

Open de pagina Welkom. Verander de tekstregel De cursus Websites bouwen begint op 21 maart 

in:

Zet dezelfde horizontale lijn ook boven de nieuwe tekst, of (als u de markeerstift hebt gebruikt) 

geef de tekst een andere markering en kies een andere letterkleur. Bewaar de pagina en bekijk 

het resultaat in Internet Explorer.

TIP VAN DE WEEK: Alles over het bouwen van een website op www.leren.nl


