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Les 1   p. 34

1 niet waar

2 U klikt op Beeld en daarna op Taakvenster.
3 werkbalk Frames

4 FrontPage

5 een programma om websites te bekijken.

6 Op een website met interactieve mogelijkheden kan een bezoeker meer doen dan

alleen lezen en kijken. Voorbeelden van interactieve mogelijkheden zijn: een e-mail

sturen, een brochure bestellen, iets in een gastenboek schrijven of chatten met andere

bezoekers.

Les 2  p. 58

1 4

2 niet waar

3 Een website met frames is overzichtelijk. Er is bijvoorbeeld een apart vak, een frame,

voor de inhoudsopgave en dat vak blijft zichtbaar. Daardoor weet een bezoeker altijd

waar hij zich bevindt en kan hij met één klik terug naar de beginpagina van de websi-

te.

4 - Start Internet Explorer.

- Klik op Bestand en daarna op Openen...
- Klik op Bladeren...
- Ga naar de juiste map.

- Klik op index.

- Klik op Openen.

- Klik op OK.

Les 3  p. 90

1 het vormgeven van een tekst.

2 een regel tekst op een speciale manier vormgeven.

3 witte tekst op een donkerblauwe achtergrond

4 Lettertypes met schreefloze letters (zonder vlaggetjes), bijvoorbeeld Arial en Verdana.

5 



Les 4   p. 112

1 niet waar

2

3

4 Een consequente opmaak zorgt ervoor dat de verschillende pagina’s van een website

een samenhangend geheel vormen.

5 Klik op Opmaak en daarna op Achtergrond.

Les 5   p. 138

1 Een hyperlink of link is een koppeling naar een andere webpagina. Als je klikt op een

link (te herkennen aan het handje) ga je naar een andere website of webpagina.

2 Een interne hyperlink is een koppeling naar een andere webpagina binnen de website.

Een externe link is een koppeling naar een ander WWW-adres, dus buiten de website.

3 

4 waar

5 is een link naar een pagina die u eerder hebt bezocht.

Les 6   p. 164

1 .gif

2 niet waar

3 - illustraties van Word (klik op Invoegen, Afbeelding, Illustratie... en typ een 

trefwoord)

- zoeken naar afbeeldingen via Google

- foto’s van uw digitale camera

- scannen van afbeeldingen

- speciale websites met foto’s

4 Een regel tekst die over het scherm beweegt.

5 niet waar

Les 7   p. 188

1 File Transfer Protocol

2 Een computer van een provider waar je een website op kunt plaatsen.

3 Internettoegang, een gebruikersnaam, een wachtwoord en de naam van de ftp-server.

4 niet waar

5 - aanmelden bij Google

- een link naar uw website laten opnemen op andere websites



Extra les   (te downloaden vanaf www.coutinho.nl)

1 Tabel en daarna op Invoegen
2 de pijltjestoetsen

3 niet waar

4 niet waar

5 


