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Werken met Edu4all

BRONNEN
In dit werkboek staan opdrachten. Om deze opdrachten te maken, heb je soms bronnen nodig, zoals
tekstbronnen, films, websites en de Theek-iT.

Wanneer je een bron gaat gebruiken, staat er een pictogram in je werkboek: BRON

Achter het pictogram staat in paarse, dikgedrukte tekst welke bron je nodig hebt. Bijvoorbeeld:

BRON Lees Tekstbron 1.2 Persoonlijke verzorging. Maak daarna opdracht 13 tot en met 16.

BRON Bekijk de Film Werken in de thuiszorg bij ouderen. Maak daarna opdracht 1.

Bij het eerste voorbeeld ga je een tekstbron lezen. Bij het tweede voorbeeld ga je een film bekijken.
Op www.edu-actief.nl/edu4all/hoewerkikmet wordt uitgelegd hoe je werkt met de bronnen op de
website.

OVERLEG MET JE DOCENT
Soms is het nodig om te overleggen met je docent. Je ziet dan dit pictogram in je werkboek: 

Achter het pictogram staat waarover je met je docent gaat overleggen. Bijvoorbeeld:

61. In Taak 3 heb je een planning ingevuld. Bekijk deze.
a. Kijk in kolom 5. Taak 12 tot en met 14 ga je nog maken. Zijn alle andere taken af? Zo nee, overleg

met je docent welke taken je nog moet doen.

We wensen je veel succes en plezier met het maken van de opdrachten!

Team Edu4all
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Oriënteren

Taak 1 Hoe zat het ook alweer?

Dit werkboek is een vervolg op Werken met Windows en Office - basis. In dit deel leer je de
hulpprogramma’s Kladblok, Rekenmachine en Sticky Notes gebruiken. Je leert ook hoe je met twee
bureaubladen en twee vensters kunt werken. En hoe je de bestanden die zijn opgeslagen op je computer
op een andere plaats kunt ordenen, filteren en opzoeken. Voordat je gaat beginnen, check je of je nog
weet wat je geleerd hebt in het werkboek Werken met Windows en Office - basis.

BRON Lees Tekstbron 18 Wat weet je nog van Windows?. Maak daarna opdracht 1 tot en met 10.

1. Vul de tekst aan met het goede woord.
a.  Een computer werkt met .

b.  Windows is de naam van .

c.  8 bits noemen we ook wel een .

d.  Een ander woord voor het tweetallige stelsel is het .

e.  Het allerbelangrijkste onderdeel van een computer is .

f.  Wat doet de processor? .

2. Wat zijn de vier taken die een besturingssysteem uitvoert?
1.

2.

3.

4.
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3. Kruis aan. Let op! Meerdere antwoorden kunnen goed zijn.
Het bureaublad is:

de plek waar alle iconen op staan
het openingsvenster van Windows
de plek waar de taakbalk te zien is
het blad van je bureau

4. Is de taakbalk een onderdeel van het bureaublad?
Ja / Nee

5. Wat kun je in de taakbalk met de knop Start?

6. Is de taakbalk altijd aanwezig op het bureaublad?

7. Omcirkel de programma’s die actief/geopend zijn.

8. Wat wordt in de prullenbak geplaatst?

9. Wat gebeurt er als je een bestand zipt?

10. Wat kun je met het programma Paint?
teksten maken
berekeningen maken
plaatjes invoegen
tekenen

11. Heb je alle opdrachten van Taak 1 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.
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Taak 2 De leerdoelen bij Deel A

In dit deel ga je werken met Windows. Je leert:
werken met twee bureaubladen
werken met Sticky Notes
snel zoeken naar apps
hoe je de taakbalk kunt aanpassen
hoe je een stappenbeschrijving maakt
werken met de rekenmachine
werken met het kladblok
werken met twee vensters
hoe je bestanden kunt sorteren
hoe je bestanden kunt filteren
hoe je bestanden kunt zoeken
hoe je het knipprogramma van Windows gebruikt.

12. Bekijk de leerdoelen. Zet een kruisje voor de leerdoelen waarvan jij vindt dat je die al kunt.

13. Welk leerdoel lijkt jou het leukst om aan te werken? Leg je antwoord uit.a.

b. Welk leerdoel lijkt jou het moeilijkst om aan te werken? Leg je antwoord uit.

14. Heb je alle opdrachten van Taak 2 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken.

Taak 3 Taken plannen

In deze taak ga je de taken van dit deel inplannen.

15. Bekijk Taak 4 tot en met 16. En bekijk het schema hierna.
a. Maak een planning voor de taken die je gaat doen. Zet de datum en het lesuur in kolom 4.
b. Zoek in de taken naar de opdrachten met .

Bij welke opdrachten is overleg met je docent of controle door je docent nodig?

c. Overleg met je docent:
• op welke momenten jij de antwoorden van de gemaakte opdrachten gaat nakijken
• op welke momenten je docent jouw werk zal beoordelen.

d. Heb je een taak af? Zet een ✓ in kolom 5. Zet een − als je een taak niet kon doen. Als je Taak 1,
2 en 3 gedaan hebt, kun je deze nu afvinken.
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6.5.4.3.2.1. Paraaf
docent

AfDatum en lesuurRichttijd in
minuten

OnderwerpTaak

30Hoe zat het ook alweer?1

10De leerdoelen bij Deel A2

10Taken plannen3

30Werken met twee
bureaubladen

4

20Sticky Notes5

30Snel zoeken naar apps6

30Taakbalk aanpassen7

30Stappenbeschrijving8

30Werken met de
rekenmachine

9

30Werken met het kladblok10

30Werken met twee vensters11

50Bestanden sorteren12

50Bestanden filteren13

50Bestanden zoeken14

30Werken met het
knipprogramma

15

20Terugkijken en verder
kijken

16

Aan de slag

Taak 4 Werken met twee bureaubladen

Wanneer je start met Windows, zie je het bureaublad. Dit is het openingsvenster van Windows. Hierop
kun je allerlei pictogrammen van apps of mappen plaatsen. Met Windows 10 is het ook mogelijk om
met meer bureaubladen te werken. Deze moet je dan wel maken.
Waarom zou je dat doen? Je zou bijvoorbeeld jouw schoolgegevens apart willen houden van je
privégegevens. Zo houd je een goed overzicht van je taken en kun je sneller werken.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 19 Werken met twee bureaubladen. Bekijk ook de Film Werken met twee

bureaubladen. Maak daarna opdracht 16 tot en met 19.

16. Welke toets gebruik je om een extra bureaublad te maken?
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17. Hoe wissel je tussen bureaubladen? Omcirkel de juiste toetscombinatie.

18. Blijven de snelkoppelingen die je op het bureaublad hebt staan ook bestaan in het nieuwe
bureaublad?
Ja / Nee

19. Waarop klik je om een extra bureaublad te verwijderen? Omcirkel dit in de volgende afbeelding.

UITVOEREN
BRON Bekijk Stappenplan 727 Werken met twee bureaubladen. Maak daarna opdracht 20.

20. Maak een extra bureaublad voor school.

TERUGKIJKEN
21. In deze taak heb je geleerd om meerdere bureaubladen te maken.

Is het handig om te weten hoe dit moet als je later gaat werken? Leg je antwoord uit.
Ja / Nee, want 

.

22. Heb je alle opdrachten van Taak 4 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.

11Werken met Windows en Office - gevorderd

Deel A Werken met Windows



Taak 5 Sticky Notes

Wanneer je werkt met een computer, denk je soms aan dingen die je niet moet vergeten. Je kunt deze
dan opschrijven op een papiertje of op de post-it van Windows. Deze wordt dan op het bureaublad
geplaatst. Heel handig.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 20 Sticky Notes. Bekijk ook de Film Maken van sticky notes. Maak daarna opdracht

23.

23. Beantwoord de volgende vragen.
a. De app Sticky Notes is een onderdeel van:

OfficeWindows

ExcelWord

b. Met welke sneltoetscombinatie kun je een nieuwe notitie maken? Omcirkel de toetscombinatie.

c. Kun je de notities ook een andere kleur geven?
Ja / Nee

d. De notities blijven op je bureaublad totdat je deze verwijdert.
Ja / Nee

UITVOEREN
BRON Bekijk Stappenplan 728 Werken met Sticky Notes. Maak daarna opdracht 24.
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24. Je maakt een Sticky Note op het nieuwe bureaublad dat je in de vorige taak hebt gemaakt.
a. Typ op de Sticky Note de volgende tekst: Mijn bureaublad
b. Ga terug naar het standaardbureaublad en plaats daar een Sticky Note op. Werk met twee

bureaubladen.

TERUGKIJKEN
25. Vond je dit een makkelijke taak? Ging het je goed af?

Ja, heel goed.
Redelijk goed.
Niet zo heel goed.
Niet zo heel goed, omdat het samenwerken niet zo goed ging.
Ik vind het nog lastig.

26. Waarvoor zou jij Sticky Notes voor school kunnen gebruiken?

27. Heb je alle opdrachten van Taak 5 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.

Taak 6 Snel zoeken naar apps

Op een computer kunnen veel apps zijn geïnstalleerd. Deze zie je bij het venster van Start in de vorm
van een tegel. De laatst gebruikte apps staan aan de linkerkant met het kopje Meest gebruikt erboven.
Om snel te zoeken naar een programma dat op de computer is geïnstalleerd, is het typen van enkele
letters genoeg. Je krijgt dan de programma’s te zien die beginnen met deze letters.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 21 Snel zoeken naar apps. Maak daarna opdracht 28 tot en met 31.

28. Wat is een ander woord voor app?
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29. Met welke toets begin je om snel een app op te zoeken?

30. Kijk bij de tegel Microsoft store welke apps je gratis kunt installeren.
a. Vraag aan je docent of je een app mag installeren.

b. Noteer drie apps die je gratis kunt installeren.
1.

2.

3.

31. Controleer of de volgende apps op de computer zijn geïnstalleerd. Kruis aan welke apps op jouw
computer zijn geïnstalleerd.

UITVOEREN
BRON Bekijk Stappenplan 729 Snel zoeken naar apps. Maak daarna opdracht 32 en 33.
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32. Kijk met behulp van de knop Start of de programma’s PowerPoint, Kladblok en Publisher op je
computer zijn geïnstalleerd. Zet een vinkje onder de tegel als de app op jouw computer staat.

33. Activeer het programma PowerPoint en sluit het programma weer.

TERUGKIJKEN
34. Je hebt in de taken gewerkt met Sticky Notes, verschillende bureaubladen en gezocht naar apps.

Schrijf op welke van de drie opties je het handigst vindt en waarom.

35. Hoe handig vind je jezelf met het zoeken van apps? Omcirkel het cijfer dat je jezelf geeft.

36. Heb je alle opdrachten van Taak 6 gemaakt? Kijk je antwoorden na als je dat met je docent hebt
afgesproken. Vergeet niet deze taak af te vinken in je planning in Taak 3.

Taak 7 Taakbalk aanpassen

In de taakbalk staat ook de knop Start. Met een klik op deze knop krijg je de programma’s te zien die
je kunt activeren. De taakbalk is steeds in het scherm aanwezig. Aan de taakbalk kun je ook programma’s
toevoegen. Dit ga je nu doen.

VOORBEREIDEN
BRON Lees Tekstbron 22 Taakbalk aanpassen. Bekijk ook de Film Taakbalk maken. Maak daarna opdracht

37 tot en met 40.
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