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BASISKENNIS OVER DE COMPUTER
Met dit werkblad oefen je met de terminologie rondom het werken met
de computer.

Vul in……
Lees onderstaande tekst goed door en vul de ontbrekende woorden in. Daarvoor gebruik je de
woorden die onderaan in het rijtje staan.
Een computer is er in verschillende verschijningsvormen.
Je hebt een vaste computer, een ……..… of een tablet.
Een beeldscherm van een computer is meestal te bedienen met een ……..…
Sommige computers bedien je door met je vingers het scherm aan te raken.
Dat noemen we een ……..…
Als je op internet een webpagina wilt bekijken moet je computer ……..… zijn.
Dat kan via een vaste internetverbinding met een kabel of via de ……..…
Je kunt op een computer ook een brief schrijven.
Het meest gebruikte programma daarvoor is ……..…
Als je een woord in je brief wilt selecteren klik je met de ……..… op het woord.
Met de linkermuisknop kun je de ……..… overal in de tekst zetten.
Op die plek kun je dan gaan typen.
Als je naar de volgende regel wilt gaan aan het einde van een zin klik je op ……..…
Als je een woord wilt verwijderen kun je dat op twee manieren doen.
1 Je klikt met de linkermuisknop op het woord en dan op de ……..…
2 Je gaat achter het woord staan dat je weg wilt halen en drukt op de ……..…
Doe dat net zo lang totdat het hele woord weg is.
Hoofdletters maak je met de ……..…
Als je de brief niet alleen op het scherm wilt zien, maar ook op papier moet je het document ……..…
Je kunt het bestand ……..… in een map als je het document wilt bewaren.
De ……..… van de computer bevat alle documenten en programma’s van de computer.
Dat is het ……..… je computer.
Je kunt bestanden ook opslaan op een cd, of op een ……..…

backspaceknop
capslock-toets
geheugen
linkermuisknop Word
usb-stick
WiFi
delete-knop
laptop
online
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printen
harde schijf
enter
cursor
touchscreen
opslaan
toetsenbord

