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Het toetsenbord verkennen

In België gebruiken we het AZERTY-toetsenbord (naam is gegeven volgens de eerste letters). In de meeste
landen gebruikt men het QWERTY-toetsen. Zoek eens enkele verschillen!!

1: escape (ontsnappen): om bijvoorbeeld uit een programma te gaan
2: Print screen (print je scherm): maak een foto van wat op je scherm staat
5 en 10: Ctrl (controle). Te gebruiken samen met een letter. Om snel een actie uit te voeren. Je kunt
hiermee snel knippen, plakken, …. Doe maar eens Ctrl + A. Wat gebeurt er?
6: Windows. Je kunt hiermee naar het startmenu gaan. Doe maar eens.

2
7: Alt + letter: sneltoets om snel iets in te voegen. klik op start en dan bv op Alt+L. wat gebeurt er?
8: Alt Grafisch + ….: toets die je samen met een derde teken gebruikt. Bv: Alt Gr + 2 = @ (belangrijk om een
mailadres in te kunnen geven!!)

1. Shift en shift Lock. Hiermee maak je hoofdletters, leestekens of cijfers. Toetsen met twee tekens:
om het bovenste te gebruiken druk je eerst de shift-toets in. Om lange tijd de shift-toets te
gebruiken gebruik je shift Lock. Je zult op de meeste toetsenborden dan ook een lampje zien
aangaan. Bij het intikken van wachtwoorden kan het juiste gebruik van deze toets het verschil
maken! (soms krijg je een verwittiging: caps lock staat aan)
2. De Entertoets. Hiermee ga je naar een volgende regel of bevestig je je keuze of ga je verder. Deze
toets heeft verschillende functies en hebben we vaak nodig. Er staan er 2 op het toetsenbord.
3. De spatiebalk: hiermee maak je een spatie tussen woorden. Soms moet je die ook bij spelletjes of
bij oefeningen op internet gebruiken. Je drukt er ook op om de computer uit slaapstand te halen.
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Met deze toetsen gaan we snel van de ene plaats naar de andere.
Test ze uit op de oefenpagina:
1: zet je cursor op het einde van een regel en druk op home. Wat gebeurt er?
2. zet je cursor op het einde van de tekst en druk op page up. Wat gebeurt er?
3. zet je cursor in het begin van de tekst en druk op page down. Wat gebeurt er?
4. zet je cursor in het begin van een zin en druk op end. Wat gebeurt er?
5. met de pijltjestoetsen gaan we snel van links naar rechts, van boven naar onder.
6. selecteer een deel van de tekst en druk op delete. Wat gebeurt er? (Herstel door de blauwe pijl
bovenaan links te gebruiken). Alles wat je selecteert kan je laten verdwijnen (ook spaties bv)
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