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Antwoorden op de vragen

LES 1 – p. 35

1 Windows

2 te klikken op Starten en daarna op Afsluiten
3 twee keer snel achter elkaar klikken met de linkermuisknop

4 Shift-toets +

5 niet waar

LES 2 – p. 61

1 Hardware  Software
 muis   Patience

 beeldscherm  Toets en Bord

 printer  Windows 7

 toetsenbord  WordPad

      Rekenmachine

2 

3 

4 

5 door te klikken op Starten, Alle programma’s, Bureau-accessoires, WordPad
6 waar

?
/
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LES 3 – p. 92

1 USB-poort

2 Als u de brief nog niet hebt opgeslagen, bent u de brief kwijt. De brief staat in het werk-

geheugen van de computer. Dit geheugen wordt leeggemaakt als u de computer uitzet (of 

als de stroom uitvalt).

3 waar

4 Met Knippen en Plakken kunt u tekst verplaatsen. U kunt ook woorden of regels kopiëren 

naar een andere plaats in het document. Dat heet Kopiëren en Plakken.

5 de letter links van de cursor

6 de WordPad-knop voor opdrachten zoals een document opslaan, openen, afdrukken en sluiten

LES 4 – p. 124

1 • Starten
 • Alle programma’s
 • Bureau-accessoires
 • Paint

2 

3 

4 

5 De Paint-knop gebruikt u voor opdrachten zoals een tekening opslaan, openen, afdrukken 

en sluiten.
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LES 5 – p. 150

1 waar

2 1.000.000.000 tekens

3 Dit is de knop Weergave wijzigen. Hiermee wijzigt u de weergave van de bestanden in een 

map. Als u de muis op deze knop zet, ziet u dat de knop twee delen heeft. Met een klik 

op het linkerdeel verandert u direct de weergave. Als u klikt op het pijltje van deze knop, 

aan de rechterkant, ziet u een menu. Hier kunt u een andere weergave kiezen.

4 waar

5 • Klik op Starten.

 • Typ in het zoekvak een woord uit het document of de naam van het document.

LES 6 – p. 178

1 World Wide Web

2 een openbaar dagboek op internet

3 

4 schuifbalken gebruiken

5 kunt u klikken om naar een andere pagina te gaan

LES 7 – p. 208

1 @

2 • post

 • telefoon

 • e-mail

 • fax

3 een paperclipje

4 niet waar

5 niet waar

6 Een virus is een programma dat zichzelf automatisch installeert op uw computer, zonder dat 

u het merkt. Zo’n programma kan niet alleen grote schade toebrengen aan uw computer, u 

geeft het (ook zonder dat u het merkt) weer door aan andere computergebruikers.

 Om virussen te voorkomen, moet u een antivirusprogramma installeren.


