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In de inleiding van deze les staat dat de startknop ontbreekt. In Windows 8.1 is er wel 
weer een startknop, maar deze werkt niet meer zoals in Windows 7, Windows Vista en 
Windows XP. Door te klikken op de startknop kunt u terug naar het startscherm. Als u 
met de rechtermuisknop op de startknop klikt, krijgt een menu te zien, maar dit is niet 
het startmenu uit de vorige versies van Windows.
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Introductie
In Windows 8.1 kunt u met maximaal drie apps tegelijk werken.

Pagina 86-87

2  Let op: start het programma Rekenmachine, niet de app. De tegel van het programma 
Rekenmachine ziet er zo uit:
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2  De tweede afbeelding ziet er nu anders uit. De optie Formaat wijzigen is erbij gekomen.
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5  Het pictogram Computer staat op het bureaublad met de naam Deze pc.

Les 3
Het bureaublad van Windows 8
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3  Het plaatje van de app waar u het laatst mee hebt gewerkt ziet u niet meer in de linker-
benedenhoek (daar zit nu de startknop), maar in de linkerbovenhoek. 

7  In plaats van het plaatje van het startscherm ziet u nu de startknop.
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Introductie van de opdracht en stap 7
Het woord Peek wordt niet meer gebruikt. Dit heet nu Kort weergeven.
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Introductie
Het thema Aarde wordt genoemd. Dat bestaat niet meer in Windows 8.1. Wel is er nu 
Lijnen en kleuren.

3  Klik op het thema Bloemen (Aarde bestaat niet meer).
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2 De afbeelding klopt niet meer. De thema’s van de bureaubladachtergronden zijn nu Win-
dows, Lijnen en kleuren en Bloemen.
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Antwoord op vraag 6
Verschil 3: u kunt in Windows 8.1 met maximaal drie apps tegelijk werken (dit is in 
 Windows 8.1 niet meer afhankelijk van de schermresolutie). U kunt met heel veel 
 programma’s tegelijk werken.


