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Antwoorden op de vragen

Les 1 – p. 46

1 de werkbalk Snelle toegang, het lint, tabbladen, de knop bestand, groepen, de status-
balk en het schrijfblad

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

Les 2 – p. 74

1 niet waar
2 U ziet op het beeldscherm hoe de tekst eruitziet als hij wordt afgedrukt. Pas als u te-

vreden bent over de vormgeving van de tekst, maakt u een afdruk.
3 waar
4 de laatste handeling ongedaan maken
5 Shift+Enter
6 jaarr

Les 3 – p. 92

1 het vormgeven van een tekst
2 in schuine letters

3  Vet

 Onderstrepen

 Cursief 

4 de tekstkleur wijzigen

5  Rechts uitlijnen

 Centreren

 Uitvullen

6   Dit is de knop Opsommingstekens. Hiermee maakt u een opsommingslijst.

 Dit is de knop Nummering. Hiermee maakt u een genummerde lijst.
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Les 4 – p. 118

1 door in het woord te dubbelklikken
2 De miniwerkbalk is een klein werkbalkje dat zichtbaar wordt als u tekst hebt geselec-

teerd. U kunt de miniwerkbalk gebruiken om de opmaak van de geselecteerde tekst 
te veranderen. Bijvoorbeeld om tekst vet of cursief te maken.

3 Het klembord is een deel van het geheugen van de computer. Met Knippen en Kopi-
eren zet u geselecteerde tekst op het klembord, en met Plakken haalt u de tekst van 
het klembord en zet u de tekst in een document.

4 

5 niet waar

6 Het woord wordt onzichtbaar als u de tekstkleur verandert in wit. Witte tekst op een 
witte achtergrond is onleesbaar! Het woord staat er nog wel. U kunt het woord ge-
woon selecteren.

Les 5 – p. 140

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. 168

1 Tekstterugloop is de manier waarop tekst om een afbeelding geschikt wordt.
2 
3 Afbeeldingsstijlen zijn mogelijkheden van Word om opmaak toe te voegen aan een 

afbeelding in uw document. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit verschillende kader-
randen.

4 waar
5 Vormen


