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LES 1 – p. 40

1 

 

2  de letter links van de cursor
3  eenmaal op Enter drukken
4  waar
5  

LES 2 – p. 70

1  niet waar

2  U ziet op het beeldscherm hoe de tekst eruit ziet als hij wordt afgedrukt. Pas als u  

 tevreden bent over de vormgeving van de tekst, maakt u een afdruk.

3  waar

4  de laatste opdracht tenietdoen

5  door twee keer op Enter te drukken

6  wort

LES 3 – p. 90

1  het vormgeven van een tekst
2 in schuine letters

3  

 

4 waar
5  
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LES 4 – p. 112

1  door in het woord te dubbelklikken

2  de cursor vóór de tekst te plaatsen en driemaal te klikken

3  Het klembord is een tijdelijk opslaggebied. Als u tekst hebt geselecteerd en de   

 opdracht Knippen of Kopiëren hebt gegeven, wordt de tekst tijdelijk op het klembord  

 gezet. Wanneer u de opdracht Plakken gebruikt, wordt de tekst weer van het   

 klembord gehaald en op een andere plaats in het document geplaatst. Het klembord  

 is in de meeste Windowsprogramma’s beschikbaar.

4  

5  niet waar

LES 5 – p. 135

1  de cursor springt een stukje vooruit

2  twee nieuwe tabbladen

3  zelf tabposities in te stellen
4  Indeling

5  Met de muis, met de pijltjestoetsen en met de Tab-toets.

LES 6 – p. 161

1  klikken op Tekstterugloop en dan op Om kader
2  

3  letters verticaal invoegen

4  waar

5  Toelichtingen


