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Algemene voorstelling
In dit hoofdstuk leert u om :
Uw werkomgeving te beheersen
De verschillende weergaves te onderscheiden
De help-functie te gebruiken

WORD 2000 OPSTARTEN
Opmerking :

Bij het
opstarten
opent Word
automatisch
een nieuw
document met
de naam
Document 1.

Zoals alle Windows-toepassingen, kunt u Word opstarten aan de hand van de
START-knop of door te dubbelklikken op de snelkoppeling (shortcut) op uw
bureaublad.

DE SCHERMONDERDELEN

Het documentvenster
Elk document wordt in het documentvenster geopend :

Word 2000 basis

Zoals elke Windows-toepassing, gebruikt Word het basisscherm van Windows.
Word heeft natuurlijk ook zijn eigen kenmerken.
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omgeven door een rand
met 2 schuifbalken
met een titelbalk die de naam van het document weergeeft
met een liniaal

De menubalk

Opmerking
U kunt de ALT-toets
indrukken, gevolgd
door de onderlijnde
letter in de naam van
het menu om dit
menu te openen.

Het menu groepeert de verschillende acties die u met het programma kan
uitvoeren in categorieën.
Het menu in Word is een typisch Windows-menu bestaande uit de vier basisopties:
FILE (BESTAND)

EDIT (BEWERKEN)

WINDOW (VENSTER)

HELP (HELP OF

).

Buiten deze 4 basismenu’s beschikt Word over specifieke menu’s voor
tekstverwerking. Om toegang te krijgen tot een optie binnen een menu :
1. Klik op de naam van het gewenste menu en selecteer de gewenste optie uit de
lijst die op het scherm verschijnt.

Indien u een optie
gebruikt hebt, zal
deze steeds
beschikbaar
blijven en niet
meer verborgen of
grijs zijn.

Alle opties van het menu weergeven
1. Dubbelklik op het menu. Word toont u alle opties van dit menu.
Of
1. Klik op het menu om de opties weer te geven.
2. Klik op de dubbele pijl aan het einde van het menu.

Word 2000 basis

Opmerking
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Klik op de dubbele
pijl aan het einde van
het menu.

Altijd alle opties van het menu weergeven
1. Klik op het menu TOOLS.
2. Kies CUSTOMIZE…
3. Selecteer het tabblad

.

4. Desactiveer het vinkje
Deze wijziging wordt doorgevoerd in alle Office 2000 programma’s.

De werkbalken
De werkbalken :
bestaan uit knoppen;
geven u een snellere toegang tot de meestgebruikte opties (lettertype, alinea,
tabs, enz…).
Indien u een knop aanwijst, zal de betekenis van de knop getoond worden in een
geel scherminfoplaatje onder de muisaanwijzer.
Standaard worden niet alle knoppen van de werkbalk op het scherm getoond.
Om toegang te krijgen tot andere knoppen van de werkbalk :
rechts van de werkbalk.

2. Plaats de muisaanwijzer op de knop
mogelijkheden te bekijken.

om de andere

U zult makkelijker kunnen werken indien u meerdere werkbalken weergeeft. Zo
kunt u sneller de meestgebruikte acties uitvoeren.
1. Klik met de rechtermuisknop op één van de reeds weergegeven werkbalken.
2. De lijst van mogelijke werkbalken verschijnt.

Word 2000 basis

1. Klik op het zwarte driehoekje
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3. Klik op de naam van de werkbalk die u wenst weer te geven.
U bekomt hetzelfde resultaat via het menu VIEW

TOOLBARS.

Door te klikken op het zwarte driehoekje dat zich rechts bevindt van een aantal
knoppen, bekomt u andere werkbalken. Dit noemen we zwevende werkbalken
omdat u deze kunt verplaatsen.

1. Klik op het driehoekje rechts van de knop.

3. Verplaats de werkbalk door de linkermuisknop ingedrukt te houden op de
horizontale balk.

Word 2000 basis

2. Plaats de muisaanwijzer op de horizontale balk bovenaan de werkbalk. Deze
wordt blauw.
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De liniaal
De liniaal geeft ons informatie betreffende onze werkomgeving :
de lengte van het typgedeelte in cm (of een andere eenheid).
de paginaranden, links begrensd door

en rechts door

.

Om de liniaal weer te geven :
1. Volg het menu VIEW (BEELD)

RULER (LINIAAL)

De liniaal laat u onder andere toe om de opmaak van uw alinea te wijzigen.

De statusbalk
Onderaan het venster bevindt zich de STATUS BAR (STATUSBALK).

Deze geeft de gebruiker informatie betreffende het document :
de positie van het invoegpunt in het document;
het nummer van de huidige pagina ten opzichte van het totaal aantal pagina’s;
de positie in cm (of een andere eenheid) van het invoegpunt t.o.v. van de
bovenrand van de huidige pagina;
de regel en de kolom waar het invoegpunt zich bevindt in de huidige pagina;
de gebruikte taal in het document;

De weergaves

Word 2000 basis

Word 2000 beschikt over 4 verschillende weergaves: NORMAL VIEW (NORMALE
WEERGAVE), de WEB LAYOUT VIEW (WEERGAVE VOLGENS WEBLAY-OUT), de PRINT
LAYOUT VIEW (AFDRUKWEERGAVE) en de OUTLINE VIEW (OVERZICHTSWEERGAVE).
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De Normal View (Normale weergave)
In Normal View ziet u de opmaak van de tekst, de pagina-opmaak daarentegen
blijft beperkt.
Normal View toont geen :
tekst in kolommen;
kop- en voetteksten;
volledige pagina met de tekst t.o.v. de pagina;
achtergrond.
Om deze weergave te gebruiken dient u te klikken op de knop

in de linker

benedenhoek van het scherm of kiest u de optie
VIEW (BEELD).

in het menu

De Web Layout View (Weergave volgens web lay-out)
Deze weergave is aangepast aan documenten die bestemd zijn om gepubliceerd
te worden op Internet.
Klik op de knop

WEB LAYOUT VIEW onderaan het scherm of kies
(WEB LAY-OUT) in het menu VIEW (BEELD).

In Print Layout View kunt u zien hoe de tekst en de objecten op uw pagina zullen
afgedrukt worden.
Klik op de knop
VIEW (BEELD)

PRINT LAYOUT VIEW onderaan het scherm of volg het menu
(AFDRUKWEERGAVE).

Word 2000 basis

De Print Layout View (Afdrukweergave)
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De Outline View (Overzichtsweergave)
In de Outline View kunt u makkelijk de structuur van uw document weergeven,
hoofdstukken verplaatsen of kopiëren door de titels te slepen.
Daarvoor moet u wel gebruik maken van de opmaakprofielen, welke uitgelegd
worden in de gevorderde cursus.
Klik op de knop
VIEW (BEELD)

OUTLINE VIEW onderaan links van het scherm of volg het menu
(OVERZICHT).

HULP EN RAAD VRAGEN
Zoals in de vorige versies van Word hebt u verschillende informatiebronnen ter
beschikking in het menu HELP.

De Office Assistant
1. Wanneer u op de knop
in de STANDARD (STANDAARD)–werkbalk klikt,
verschijnt de Office Assistant.
Voer uw vraag in en kies vervolgens tussen de verschillende voorstellen.

Word 2000 basis

2.
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1. Klik op
in een dialoogvenster en klik op een begrip waarvoor u bijkomende
informatie wenst.
2. Een geel kadertje verschijnt zoals in het voorbeeld hierboven.

Word 2000 basis

De ‘What’s This?’
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Tekst invoeren en verwijderen
In dit hoofdstuk leert u om :
Tekst in uw document in te voeren
Tekst te verwijderen en te wijzigen
De laatste bewerkingen ongedaan te maken

AUTOMATISCHE INVOER VAN TEKST
De invoer van tekst in Word gebeurt automatisch, d.w.z. :
Word begint automatisch een nieuwe regel indien nodig;
Word begint automatisch een nieuwe pagina indien nodig.
Uw tekst zal ingevoerd worden op de plaats waar uw invoegpunt zich bevindt.
Indien er zich reeds tekst bevindt rechts van uw invoegpunt, zal deze tekst
automatisch naar rechts opschuiven.

BESTAANDE TEKST VERVANGEN OF OVERSCHRIJVEN
Soms is het sneller of makkelijker om een tekst te verbeteren door de fouten te
overschrijven :
1. Selecteer de letters of alinea’s die u wenst te vervangen of overschrijven.
2. Voer uw tekst in : Word zal automatisch de geselecteerde tekst vervangen
door de ingevoerde tekst.

TEKST VERWIJDEREN
Om tekst te verwijderen zonder te selecteren gebruikt u de toetsen :
Alvorens tekst te
verwijderen, dient u
na te kijken waar het
invoegpunt zich
bevindt.

DELETE
BACKSPACE

Om tekst rechts van het invoegpunt te
verwijderen.
Om tekst links van het invoegpunt te
verwijderen.

Het verwijderen gebeurt letter per letter. Indien u meerdere karakters tegelijkertijd
wenst te verwijderen zal u deze eerst moeten selecteren.

Word 2000 basis

Opmerking
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Oefening 1.
Voer de volgende tekst in, zonder hem op te maken.
Sla het document op onder de naam ‘Nota aan de afdelingschefs’.

Brussel,
Nota aan de afdelingschefs
Ter attentie van: de heren afdelingschefs.
Buitengewone vergadering : Opening van de vergadering om 14 u 30. Voorleggen
van het onderwerp tot wijziging van de reglementen. Discussie. Stemming.
Opheffen van de vergadering. Mogelijkheid tot een dialoog van de raad met zijn
leden tijdens een vrij debat. Gedachtewisseling over alle kwesties van algemeen
belang die de leden ten berde willen brengen.
Om 16 u 30, lezing van de Heer A. Clas, hoofd van de afdeling vertaling van de
Universiteit van Parijs : " De computer ten dienste van de vertaler". Overzicht van
de terminologiebanken in Europa.
Meer inlichtingen over deze vergadering zijn te verkrijgen bij de Heer Gervais,
telefoonnummer 231.09.55. Hij zal U graag voorthelpen.
Ik reken op een grote opkomst op vrijdag 30 juni.
Pierre Tremblay
Voorzitter.

DE LAATST UITGEVOERDE HANDELING ONGEDAAN MAKEN
Met behulp van de knop

UNDO (ONGEDAAN MAKEN) kunt u uw laatste

handeling ongedaan maken wat betreft :
een verwijdering;
een opmaak;
elke handeling die u in het huidige document hebt uitgevoerd.
Met de knop

REDO (OPNIEUW) kunt u de laatste ongedane handeling

herstellen.

EEN NIEUWE REGEL, PAGINA OF ALINEA BEGINNEN
Word maakt automatisch regel- of pagina-einden. Maar u hebt toch de
mogelijkheid om zelf een nieuwe regel, alinea of pagina in te voeren.
druk op
alinea;

Shift + ENTER om een nieuwe regel te beginnen binnen dezelfde

Word 2000 basis

kunt u een lijst weergeven van de
Met de pijltjes rechts van deze knoppen
handelingen die u uitvoerde of annuleerde vanaf het openen van het document. U
kunt deze bewerkingen dus ongedaan maken of herstellen. Opgepast : indien u
een bewerking uit de lijst kiest, zullen alle voorgaande bewerkingen ook ongedaan
gemaakt of hersteld worden.
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druk op ENTER om een nieuwe alinea te beginnen;
druk op CTRL + ENTER om een nieuwe pagina te beginnen.

Oefening 2.

Word 2000 basis

Voer de volgende wijzigingen uit in de ‘Nota aan de afdelingschefs’ :
Verander het telefoonnummer in “347.28.82”.
Wijzig de naam « Clas » in « Claes ».
Voeg een ‘n’ toe aan het woord “gedachtewisseling”.
Begin een nieuwe pagina voor “Om 16 u 30”.
Voeg een regeleinde in voor « Discussie, Stemming ».
Voeg een alinea-einde in voor « Meer inlichtingen ».
Verwijder het pagina-einde voor « Om 16 u 30 ».
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Klikken en typen
In dit hoofdstuk leert u om :
Uw invoegpunt correct te plaatsen alvorens uw tekst in te voeren
Deze optie is enkel beschikbaar in de PRINT LAYOUT VIEW (AFDRUKWEERGAVE) en
de WEB LAYOUT VIEW (WEERGAVE VOLGENS WEB LAY-OUT).
Deze optie laat toe om tekst in te voeren en automatisch bepaalde opmaken toe te
passen zoals het centreren van tekst, het uitlijnen van alinea’s door te
dubbelklikken in een open zone in uw document.
In functie van de positie van de muisaanwijzer in het document, neemt de
aanwijzer verschillende vormen aan :
Opmerking :

Linkse uitlijning

De zone van het scherm
mag geen tekst of
alineasymbolen bevatten.

Centreren
Rechtse uitlijning
Dubbelklik vervolgens en voer uw tekst in.

Word 2000 basis

Met deze optie hebt u de mogelijkheid om makkelijk tekst naast een afbeelding,
een WordArt-object of een tabel in te voeren zonder een tekstvak te moeten
maken.
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Oefening 3.

Word 2000 basis

Oefenen.
Neem een nieuw document in de Print Layout View.
Dubbelklik in het midden van de pagina op de plaats waar u de volgende titel
wenst te typen :
"Rapport van de activiteiten".
Dubbelklik vervolgens aan de rechtermarge en voer de datum in.
Dubbelklik vervolgens aan de linkermarge 2 cm lager dan de datum en typ :
"Eerste week"
Dubbelklik vervolgens op de plaats waar u de volgende alinea wenst in te
voeren :
"De vergaderingen van de eerste week hebben ons toegelaten om de
stagiaires te laten deelnemen aan de uitwerking van het uiteindelijke project".
Sla dit document op onder de naam : "Klik en typ".
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Specifieke tekens invoeren
In dit hoofdstuk leert u om :
Uw document te personaliseren door het gebruik van specifieke tekens

DE SYMBOLEN EN SPECIFIEKE TEKENS
Word beschikt over een reeks symbolen en specifieke tekens die uw werk
aangenamer zullen maken.
Ze worden beschouwd als normale karakters. U kunt dus hun grootte of kleur
aanpassen of u kunt ze ook wissen.
1. Plaats uw cursor op de plaats waar het symbool ingevoegd moet worden.
2. Volg het menu INSERT (INVOEGEN)
dialoogvenster te bekomen.

SYMBOL (SYMBOOL) om het volgende

Opmerking
Gebruik de
toetsencombinatie
ALTGR + E om het
eurosymbool (€) in te
voegen.

3. Selecteer het tabblad SYMBOLS et selecteer een lettertype in de afrollijst. Het
tweede tabblad laat toe om specifieke tekens in te voegen.

5. Nadat u uw keuze hebt gemaakt kunt u dubbelklikken op het symbool of kunt u
op de knop INSERT klikken.
6. Sluit het dialoogvenster door op de knop CLOSE (SLUITEN) te klikken. Het
symbool werd op de plaats van het invoegpunt ingevoegd.

Word 2000 basis

4. Klik op één van de symbolen om dit symbool groter weer te geven op het
scherm.
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Documenten beheren
In dit hoofdstuk leert u om :
Een nieuw document aan te maken
Een bestaand document te openen
Uw documenten op te slaan

EEN NIEUW DOCUMENT MAKEN
Zonder template (Sjabloon)
Klik op de knop
NEW (NIEUW) van de STANDARD-werkbalk. Word opent een
nieuwe blanco pagina et plaatst de muisaanwijzer bovenaan de pagina.

Met een template (Sjabloon)
1. Volg het menu FILE (BESTAND)

NEW (NIEUW).

2. Word opent een dialoogvenster dat de verschillende bewaarde templates
bevat. De tabbladen vertegenwoordigen de verschillende categorieën. Kies
uw template.
te klikken.

EEN BESTAAND DOCUMENT OPENEN
Door middel van de optie OPEN (OPENEN) van het menu FILE (BESTAND) kunt u een
bestaand document openen om het weer te geven, te wijzigen of af te drukken.

Word 2000 basis

3. Bevestig door op
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Documenten beheren
U kunt eveneens een bestaand document openen door te :
1. Klikken op het icoontje OPEN (OPENEN)
werkbalk.

op de STANDARD (STANDAARD) -

2. Selecteer in de lijst van het dialoogvenster het document dat u wenst te
openen.
3. Bevestig met

of dubbelklik op de naam van het document.

Snel een document openen
U kunt één van de 9 laatst bewerkte documenten openen zonder het
dialoogvenster OPEN (OPENEN) te gebruiken.
1. Open het menu FILE (BESTAND).
2. Kies het te openen document onderaan het menu.

EEN DOCUMENT OPSLAAN

Er zijn meerdere werkwijzen om een document op te slaan. Alles hangt ervan af of
het document gemaakt of gewijzigd werd en hangt tevens af van het type
document.

Word 2000 basis

Wanneer u een document aanmaakt of gewijzigd hebt, dient u op te slaan om het
document later te kunnen wijzigen of af te drukken.
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Een nieuw document
Wanneer het document zopas werd aangemaakt hoeft u niets te vrezen omdat bij
beide werkwijzen het dialoogvenster SAVE AS geopend wordt.
1. Volg het menu FILE

SAVE AS.

Opmerking
U kunt tevens op de
knop
in de
STANDARD-werkbalk
klikken zonder via
het menu te gaan.

2. In het dialoogvenster kunt u de map selecteren waarin u het document wenst
op te slaan door te klikken op de pijl naast het vakje SAVE IN:.
U kunt hier zelfs een nieuwe map aanmaken door te klikken op de knop

.

3. Typ in de zone FILE NAME: de naam van uw document. Standaard geeft Word
in deze zone de eerste woorden van uw document weer.
4. Klik op SAVE om op te slaan.

Een bestaand document

Een schijfje
knippert in de
statusbalk
wanneer het
document
opgeslaan wordt.

U dient echter waakzaam te zijn indien u een bestaand document wijzigt.
Indien u de optie SAVE (OPSLAAN) gebruikt voor een document dat reeds eerder
bewaard werd, zal Word de vorige versie overschrijven met de nieuwe versie onder
van de STANDARDdezelfde naam. Dit is het geval indien u op de knop
werkbalk klikt.
De optie SAVE AS (OPSLAAN ALS) geeft u de mogelijkheid om het document onder
een ander naam op te slaan. In het dialoogvenster kunt u de naam en de locatie
specifiëren.

Word 2000 basis

Opmerking
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Oefening 4.
Open een nieuw document.
Voer uw persoonlijke gegevens in en sla het document op onder de naam
‘Adres’.

EEN DOCUMENT SLUITEN
Om het document te sluiten :
1. Volg het menu FILE (BESTAND)

CLOSE (SLUITEN) of klik op de knop

.

Indien het document nooit eerder werd opgeslagen, zal de volgende vraag
verschijnen.

Oefening 5.
Sluit uw document.

Oefening 6.

Word 2000 basis

Open het document ‘Adres’.
Voeg uw telefoonnummer toe en sla het document op onder de naam ‘Volledig
adres’.
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Automatisch verbeteren van tekst
In dit hoofdstuk leert u om :
De automatische spellingscontrole van Word te gebruiken
De synoniemen te gebruiken

TIJDENS HET TYPEN
De spellingscontrole is geïntegreerd in Word. Word kan de spelling controleren
tijdens het typen of de controle kan achteraf geactiveerd worden.
Indien de spellingscontrole geactiveerd is, zal een icoontje onder de vorm van een
boek verschijnen in de statusbalk. Elk woord dat niet herkend wordt door het
woordenboek zal met een golvende rode lijn onderlijnd worden.

Verbeteren aan de hand van het contextueel menu
1. Indien een woord niet herkend wordt door Word, kan u met de
rechtermuisknop op het woord klikken.
2. Kies een verbetering die door Word voorgesteld wordt. Indien het woord niet
verbeterd moet worden kan u op IGNORE ALL klikken. De optie ADD laat toe om
het woord toe te voegen aan het woordenboek.
Om de spellingscontrole uit te schakelen, kunt u met de rechtermuisknop op het
boekje in de statusbalk klikken. Kies OPTIONS en desactiveer het vinkje ‘CHECK
SPELLING AS YOU TYPE’.

Word 2000 basis

U kunt de taal wijzigen door te dubbelklikken op de taal die weergegeven wordt in
de statusbalk. Dit gebeurt normaalgezien automatisch indien de tools voor
taalkundig nazicht geïnstalleerd werden.
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NA HET TYPEN
U kunt een spellingscontrole uitvoeren nadat u de tekst getypt hebt. Het volstaat te
klikken op de knop

op de STANDARD (STANDAARD) - werkbalk.

1. Indien de schrijfwijze van het woord juist is, maar Word dit woord niet vindt in
zijn woordenboek, klik op IGNORE (NEGEREN). Indien dit woord meerdere keren
in de tekst voorkomt, klik op IGNORE ALL (ALLES NEGEREN). Word zal dan bij de
spellingcontrole voor dit document geen rekening meer houden met dit woord.
2. Klik op ADD (TOEVOEGEN) indien het woord aan het woordenboek moet
toegevoegd worden.
3. Indien de controle een echte fout heeft gevonden, selecteer de geschikte
verbetering en klik op MODIFY (WIJZIGEN).
4. Indien Word geen verbeteringen voorstelt, zult u de fout moeten verbeteren in
het veld NOT IN DICTONARY (NIET IN WOORDENLIJST). Klik vervolgens op MODIFY
(WIJZIGEN).

HET WOORDENBOEK MET DE SYNONIEMEN GEBRUIKEN

Niet alle woorden
hebben synoniemen.
U kunt af en toe de
optie « No
suggestions » te zien
krijgen.

Indien het gebruikte woord niet past in de context van uw tekst, kunt u gebruik
maken van synoniemen. U kunt deze synoniemen makkelijk opvragen door op het
woord te klikken met de rechtermuisknop.
1. Plaats uw muisaanwijzer op het gewenste woord.
2. Klik met uw rechtermuisknop op het woord.
3. Kies voor de optie SYNONYMS (SYNONIEMEN) in het contextueel menu.
4. Een afrollijst verschijnt.
5. Kies in deze lijst het woord dat het beste aan uw wensen voldoet.

Word 2000 basis

Opmerking :
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Zich verplaatsen en selecteren in een document
In dit hoofdstuk leert u om :
De verplaatsingen binnen een document te optimaliseren
Verscheidene selectietechnieken te beheersen

ZICH VERPLAATSEN IN EEN DOCUMENT
Om verschillende bewerkingen uit te voeren in een document, moet u het
invoegpunt verplaatsen naar de plaats waar u de wijzigingen wenst door te voeren.
U kunt daarvoor gebruik maken van
de muis;
het toetsenbord;
de functie GO TO (GA NAAR).

Met de muis
Door middel van een simpele klik, kunt u uw invoegpunt verplaatsen naar de plaats
waar u geklikt hebt.
Met het knopje
dat zich bevindt in de verticale schuifbalk, kunt u uw document
op verschillende manieren doorlopen.
per veld
per eindnoot
per voetnoot
per opmerking
per sectie
per pagina
per wijziging
per kop

Indien u zich niet verplaatst per pagina maar u een andere verplaatsingsmethode
kiest, zullen de pijltjes op de knopjes

blauw worden.

Word 2000 basis

per tabel
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Met het toetsenbord
De volgende tabel bevat de belangrijkste verplaatsingstoetsen
Begin van de regel

HOME

Einde van de regel

END

Begin van het document

CTRL + HOME

Einde van het document

CTRL + END

Regel omhoog
Regel omlaag
Vorige alinea

CTRL +

Volgende alinea

CTRL +

Een karakter naar links

Vorig woord

CTRL +

Volgend woord

CTRL +

Vorig scherm

PAGE UP

Volgend scherm

PAGE DOWN

Begin van het scherm

Ctrl + Alt + PgUp

Einde van het scherm

Ctrl + Alt + PgDown

Begin vorig blad

Ctrl + PgUp

Begin volgend blad

Ctrl + PgDown

Word 2000 basis

Een karakter naar rechts
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De functie GO TO (Ga naar)
Deze functie is zeer handig in lange documenten. Zij laat u toe om onder andere
zeer snel een bepaalde pagina te bereiken, enkel door het paginanummer in te
typen.
1. Dubbelklik op het paginanummer links in de statusbalk of volg het menu EDIT
(BEWERKEN)
GO TO (GA NAAR).
2. Een dialoogvenster verschijnt. Klik op de optie PAGE (PAGINA).
3. Voer het paginanummer in en klik op de knop

(SLUITEN).

Het invoegpunt zal onmiddellijk op de eerste letter van de betreffende pagina
geplaatst worden.

Word 2000 basis

Het dialoogvenster GO TO (GA NAAR) bevat eveneens de tabbladen FIND (ZOEKEN)
en REPLACE (VERVANGEN).
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Oefening 7.
Verplaats u binnen het document dat u getypt hebt door middel van het
toetsenbord en de muis.

SELECTEREN IN EEN DOCUMENT
Het basisprincipe in Word is :

Selectie

Actie

Dit wil zeggen dat u eerst uw objecten moet selecteren (tekst, tekening , ...)
alvorens er een actie op uit te voeren (kopiëren, verwijderen, opmaken).

Met de muis
Druk de linkermuisknop in aan het begin van de karakterreeks die u wenst te
selecteren en houd de knop ingedrukt terwijl u uw muisaanwijzer verplaatst tot aan
het einde van de te selecteren karakterreeks. De tekst verschijnt in het wit op een
zwarte achtergrond.
Deze selectiemethode is echter niet makkelijk in geval van lange selecties. In dat
geval kunt u gebruik maken van de selectiebalk.
De selectiebalk is de witte verticale zone van het documentvenster vanaf de
linkerrand van het venster tot aan de linkermarge.
Van zodra de muisaanwijzer zich in deze zone bevindt verandert hij in
een pijl:
De volgende tabel bevat de belangrijkste selectiemethodes met de muis :
Gebruik de
toetsencombina
tie CTRL + A
om het hele
document te
selecteren

Selectie

Methode

Een regel

Klik 1 x in de selectiebalk voor de regel

Een alinea

Dubbelklik in de selectiebalk voor de alinea of klik driemaal in
de alinea

Gehele document

Klik driemaal in de selectiebalk

U kunt tevens volgende selectietechnieken gebruiken :
Een woord

Dubbelklik in het woord

Een zin

CTRL + klik in de zin

Word 2000 basis

Opmerking
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Met het toetsenbord
Houd de

Shift -toets ingedrukt en gebruik de verplaatsingstoetsen.

Voorbeelden
Shift +

selecteert een karakter naar rechts.

Word 2000 basis

Shift + END selecteert vanaf de plaats waar het invoegpunt zich bevindt tot
aan het einde van de regel.
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Karakters opmaken
In dit hoofdstuk leert u om :
De FORMATTING-werkbalk te gebruiken
Het FORMAT-menu te gebruiken
Zoals het basisprincipe Selectie
tekst altijd eerst te selecteren.

Actie voorschrijft, dient u uw op te maken

DE FORMATTING-WERKBALK

U kunt het lettertype (font) wijzigen
U kunt de lettergrootte (font size) wijzigen
U kunt de tekst in vet (bold) zetten
U kunt de tekst cursief (italic) plaatsen
U kunt de tekst onderlijnen (underline)

Plaatst een kader rond de karakters

Accentueert de karakters met een kleur

Wijzigt de kleur van de karakters

Nadat u de tekst invoerde :
1. Selecteer de tekst die u wenst op te maken.
2. Klik op het gewenste opmaakicoontje.

1. Klik op FORMAT

FONT.

2. Word opent een dialoogvenster. Dit dialoogvenster bevat dezelfde opties als
de werkbalk maar biedt ook meer mogelijkheden.

Word 2000 basis

HET MENU FORMAT (OPMAAK)
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3. Activeer de gewenste opmaak door de opties aan te vinken of door een keuze
te maken in de afrollijsten.
4. Bevestig uw keuzes door op

te klikken.

De voorbeeldzone
De meeste dialoogvensters van het FORMAT-menu bevatten een voorbeeldzone.
Deze zone is een WYSBYGI-zone (What You See Before You Get It). Deze zone
laat toe om het resultaat van een opmaak te bekijken alvorens deze opmaak toe te
passen in het document.

HOOFDLETTERS EN KLEINE LETTERS

Om een tekst om te schakelen van kleine letters naar hoofdletters en omgekeerd :
1. Selecteer de tekst.
2. Volg het menu FORMAT (OPMAAK)
CHANGE CASE (HOOFDLETTERGEBRUIK). U
komt in het volgende dialoogvenster :

Word 2000 basis

Tekst opmaken wil ook zeggen, tekst in HOOFDLETTERS of kleine letters
plaatsen.
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Opmerking
Selecteer de tekst en
gebruik de
toetsencombinatie
Shift + F3. Zo dient
u het menu niet te
gebruiken.

DE KARAKTEROPMAAK VERWIJDEREN
Om de opmaak te verwijderen en terug te keren naar de standaard tekst :
1. Selecteer de tekst waarvan u de opmaak wenst te verwijderen.
2. Gebruik de toetsencombinatie CTRL + SPATIEBALK.

DE KARAKTEROPMAAK KOPIËREN
Om de opmaak te kopiëren :
1. Selecteer de tekst die de te kopiëren opmaak bevat.
2. Klik op de knop

FORMAT PAINTER (OPMAAK KOPIËREN/PLAKKEN) in de

STANDARD (STANDAARD) - werkbalk :
Klik 1 x om de opmaak 1 x op een andere tekst toe te passen.
Klik 2 x om de opmaak op verschillende stukken tekst toe te passen.
3. De muisaanwijzer verandert in een verfborsteltje

.

4. Selecteer de tekst waarop u de opmaak wenst toe te passen en laat
vervolgens de muisknop los.
, kunt u verder selecteren om de opmaak toe

te passen op verschillende stukken tekst. Klik nogmaals op
uit te schakelen of gebruik de Esc - toets.

om deze functie

Word 2000 basis

Indien u 2 x klikte op het icoontje
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RANDEN EN ARCERINGEN AAN TEKST TOEVOEGEN (BORDERS AND SHADING)
Randen (Borders)
1. Selecteer de woorden die moeten omkaderd worden.
van de FORMATTING (OPMAAK) 2. Klik op het driehoekje naast het knopje
werkbalk om een werkbalk weer te geven die de verschillende soorten randen
bevat.

3. Klik op het kader.

Gebruik bij
voorkeur een
lichte kleur voor
matrixprinters of
monochrome
printers.

Arcering (Shading)
1. Selecteer de woorden waarvoor u een arcering wenst.
2. Klik op het driehoekje naast de knop
op de FORMATTING (OPMAAK) werkbalk om een werkbalk weer te geven met de mogelijke soorten
arceringen.

Word 2000 basis

Opmerking
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Oefening 8.
Pas de karakteropmaak zoals in het volgende voorbeeld toe.

Brussel, 10 januari 2005
NOTA AAN DE AFDELINGSCHEFS
Ter attentie van : de heren afdelingschefs.
Buitengewone vergadering : Opening van de vergadering om 14 u 30. Voorleggen
van het onderwerp tot wijziging van de reglementen.
DISCUSSIE, STEMMING. OPHEFFEN van de vergadering.
Mogelijkheid tot dialoog van de raad met zijn leden tijdens een vrij debat.
Gedachtenwisseling over alle kwesties van algemeen belang die de leden ten
berde willen brengen.
Om 16 u 30, lezing van de HEER A. CLAES, hoofd van de afdeling vertaling van de
universiteit van Parijs : "De computer ten dienste van de vertaler ". Overzicht van
de terminologiebanken in Europa.
Meer inlichtingen over deze vergadering zijn te verkrijgen bij de Heer Gervais,
telefoonnummer
340.05.70. Hij zal u graag voorthelpen.
Ik reken op een grote opkomst op vrijdag 19 januari .
Pierre Tremblay

Word 2000 basis

Voorzitter.
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Alinea’s opmaken
In dit hoofdstuk leert u om :
Uw alinea’s uit te lijnen
Een insprong toe te passen op uw alinea
Randen en arceringen toe te voegen
De tabulaties te gebruiken

Indien u meerdere
alinea’s wenst op te
maken zal u deze
moeten selecteren.

Om 1 alinea op te maken :
1. Klik in de alinea die u wenst op te maken.
2. Activeer de gewenste opmaak (menu of icoon).
3. Herhaal deze handelingen om andere alinea’s op te maken.
Het symbool
bevat alle opmaakeigenschappen van de alinea (alineateken) en
bevindt zich aan het einde van alle alinea’s.
Indien u een nieuwe alinea aanmaakt door middel van de ENTER toets zal deze
nieuwe alinea automatisch de eigenschappen van de vorige overnemen.
Indien deze symbolen niet zichtbaar zijn in uw document, druk op de knop
SHOW/ HIDE
werkbalk.

(WEERGEVEN/VERBERGEN

) van de STANDARD (STANDAARD) -

Word 2000 basis

Opmerking
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DE ALINEA’S UITLIJNEN
Standaard zijn alle alinea’s links uitgelijnd. Er zijn 3 andere mogelijkheden om een
alinea uit te lijnen.
LINKS

CENTREREN

RECHTS

UITVULLEN

De werkbalk gebruiken
De werkbalk biedt u de volgende mogelijkheden :
De alinea’s worden uitgelijnd aan de linkermarge
De alinea’s worden gecentreerd tussen de twee marges
De alinea’s worden uitgelijnd aan de rechtermarge
De alinea’s worden uitgevuld tussen de twee marges

1. Selecteer de alinea die u wenst uit te lijnen.
2. Klik op één van de uitlijnicoontjes op de werkbalk.

Het Format-menu gebruiken
1. Selecteer de alinea die u wenst uit te lijnen.
2. Volg het menu FORMAT (OPMAAK)

PARAGRAPH (ALINEA).

Word 2000 basis

3. Een dialoogvenster verschijnt.
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4. Bepaal in het veld ALIGNMENT (UITLIJNING) de soort uitlijning die u wil
toepassen op uw alinea.
5. Klik op de knop

om te bevestigen.

DE INSPRONG VAN EEN ALINEA BEPALEN
De insprongen maken het mogelijk om een volledige alinea, de eerste regel van
een alinea of alles behalve de eerste regel van de alinea te verwijderen van de
linkermarge of om de volledige alinea van de rechtermarge te verwijderen.
De insprongen kunnen positief of negatief zijn. Ze zullen negatief zijn indien u
tekst in de marge wil plaatsen.

De werkbalk gebruiken

1. Klik in de betreffende alinea of selecteer verschillende alinea’s.
2. Klik op de knop
DECREASE INDENT (INSPRINGING VERKLEINEN) om de alinea
met één tab naar links te laten inspringen.

Word 2000 basis

We beschikken over 2 icoontjes in de FORMATTING (OPMAAK) - werkbalk om onze
alinea te laten inspringen.

33

Alinea’s opmaken
3. Klik op de knop
INCREASE INDENT (INSPRINGING VERGROTEN) om de alinea
met één tab naar rechts te laten inspringen.

De liniaal gebruiken

De eerste regel
laten inspringen.
Insprong van
de volledige
alinea, behalve
de eerste regel.
Insprong van
de volledige
alinea.

Insprong van
de volledige
alinea vanaf de
rechtermarge.

De eerste regel laten inspringen (First line indent)

1. Klik in de gewenste alinea of selecteer meerdere alinea’s waarvan u de eerste
lijn wenst in te springen.
2. Klik en sleep het eerste driehoekje tot de gewenste positie.

1. Klik in de gewenste alinea of selecteer meerdere alinea’s waarop u deze
insprong wil toepassen.
2. Klik en sleep het tweede driehoekje tot de gewenste positie.

Word 2000 basis

De alinea vanaf de tweede regel laten inspringen (Hanging
indent)
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De alinea links laten inspringen (Left indent)

1. Klik in de alinea of selecteer de alinea’s die u vanaf de linkermarge wil laten
inspringen.
2. Sleep het vierkantje tot op de gewenste positie.

De hele alinea rechts laten inspringen (Right indent)

1. Klik in de alinea of selecteer de alinea’s die u vanaf de rechtermarge wil laten
inspringen.
2. Sleep het driehoekje rechts van de liniaal tot op de gewenste positie.

Specifiek voor Word 2000
Word 2000 heeft een bijkomende mogelijkheid om de eerste regel te laten
inspringen, een negatieve of linker insprong toe te passen.

Het linkergedeelte van de liniaal bevat een knop die de verschillende soorten
tabulaties omvat.

Insprong van de eerste regel
verkrijgt.

2. Klik in de liniaal op het cijfer dat de gewenste afstand voor de insprong
aangeeft.
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1. Klik verschillende malen op de knop totdat u het teken
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Negatieve insprong
Door nogmaals op deze knop te klikken, zal de knop de vorm
kunt u een negatieve insprong toepassen op uw alinea.

aannemen en

Linkse insprong
Indien u de volledige alinea links wil laten inspringen :
1. Laat de eerste regel inspringen.
2. Klik links op de liniaal totdat u het symbool

bekomt.

3. Klik in de liniaal op dezelfde hoogte als de insprong van de eerste regel.

Via het menu
1. Klik in de alinea of selecteer de alinea’s die u wenst in te springen.
PARAGRAPH (ALINEA)
2. Volg het menu FORMAT (OPMAAK)
SPACING (INSPRINGINGEN EN AFSTAND).

INDENTS AND

Opmerking

3. Bepaal de gewenste insprong.

Word 2000 basis

Wanneer u met de
rechtermuisknop
in de alinea klikt,
verkrijgt u een
contextueel menu.
De optie
Paragraph opent
hetzelfde
dialoogvenster.
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DE ALINEA-OPMAAK VERWIJDEREN
Om de alinea-opmaak te verwijderen en terug te keren naar de standaard
opmaak :
1. Selecteer de alinea(‘s) waarvoor u de opmaak wil verwijderen.
2. Gebruik de toetsencombinatie CTRL + Q

DE OPMAAK KOPIËREN
Zoals voor de karakteropmaak, kunt u tevens de knop FORMAT PAINTER (OPMAAK
KOPIËREN/PLAKKEN)
gebruiken om de de alinea-opmaak te kopiëren op één of

Word 2000 basis

meerdere stukken tekst.
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Oefening 9.
Open het document « Computer ». Maak dit document op en gebruik daarvoor
de Format Painter.

COMPUTER
PC's
IBM (International Business Machines) manufacture a range of personal computers
including the IBM PC, IBM XT, IBM AT and PS/2 all of which are similar to operate
and are known as the PC range of computers. Most of the personal computers
used in business are either PCs or are kopies of the IBM machines. Today a PC is
often connected to others as part of a "Network" of computers though many are still
operated as single so called "stand-alone" machines.
The Hardware
Computer hardware means the actual parts of the computer including the
keyboard, monitor (screen), printer and the box under the monitor which is called
the "System Unit". The system unit contains several important items; in the left
hand half is the computer's electronic "brain" and to the right are the diskdrives.
RAM, Disks & Files
The computer's brain has an electronic memory called "RAM" which enables the
computer to "remember" text, numbers etc. When text is first typed into the
computer it is held (remembered) by RAM.RAM can only remember the text as
long as the computer remains turned on: as soon as the power is turned off the
RAM goes blank.
Disks
There are two types of disk: floppy and hard. Often floppy disks are called diskettes
and hard disks called fixed disks. There as on for this last name is that hard disks
are permanently fixed within their disk drives and unlike floppy disks cannot be
removed.
The Software: Programs
Before the computer is ready to work on any text it must be given the tools it needs
to do that work. These tools are computer "programs" that, like the text, need to be
loaded into RAM. The process of loading a program into RAM before the computer
starts work is the same as a typist putting a typewriter and bottle of correcting fluid
onto a desk before starting work at the desk.

The operating system must be loaded into RAM before anything else whenever
the computer is turned on, so there must always be a disk containing the operating
system in a disk drive whenever the computer is turned on. The computer
automatically looks for and loads the operating system; this starting up process is
called "booting the computer up".

Word 2000 basis

The Operating System
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RANDEN EN ARCERING (BORDERS AND SHADING)
Randen (Borders)
Met behulp van de werkbalk
De werkbalk TABLES AND BORDERS laat toe om 4 elementen voor de rand te
bepalen :
Lijntype
Dikte van de lijn
Kleur van de lijn
Soort omkadering
1. Klik in de alinea die u wenst te omkaderen.
2. Bepaal de eigenschappen voor de omkadering.
3. Klik op het driehoekje naast het knopje
met de soorten randen weer te geven.

op de werkbalk om de werkbalk

4. Kies de gewenste omkadering.

Met behulp van het menu
Het menu bevat bijkomende mogelijkheden :
1. Klik in de alinea die moet omkaderd worden.
2. Volg het menu FORMAT (OPMAAK)
ARCERINGEN).

BORDERS AND SHADING (RANDEN EN

3. Kies in het tabblad BORDERS (RANDEN) bij SETTING (TYPE) : NONE (GEEN), BOX
(KADER), SHADOW (SCHADUW), 3 D of CUSTOM (AANGEPAST).

5. Met behulp van het veld APPLY TO (TOEPASSEN OP) kunt u de omkadering
toepassen op de hele alinea of op enkele woorden.
6. Bevestig door op

te klikken.
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4. U kunt het soort lijn, de kleur, of de dikte van de geselecteerde lijnen
aanpassen dankzij de velden STYLE (STIJL), COLOR (KLEUR) EN WIDTH (DIKTE).
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Arcering (Shading)
Om een achtergrondkleur aan uw alinea toe te voegen :
1. Klik in de alinea waarvoor u een arcering wenst.
2. Klik op de knop
van de werkbalk. Indien de kleur onder de verfpot niet
de gewenste kleur is, kunt u op het zwarte driehoekje naast de knop klikken
om het volledige kleurenpallet weer te geven.
Voor nog meer effecten, kunt u het menu gebruiken :
1. Volg het menu FORMAT (OPMAAK)
ARCERING).

BORDERS AND SHADING (RANDEN EN

Word 2000 basis

2. Selecteer het tabblad SHADING (ARCERING).
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3. Kies de intensiteit van de arcering in het veld PATTERNS (PATRONEN), in de lijst
STYLE (STIJL) of in het veld FILL (OPVULLING). Kies de kleur in de lijst COLOR
(KLEUR).
4. In het veld APPLY TO (TOEPASSEN OP) kunt u bepalen of u de arcering wil
toepassen op enkele woorden of op de hele alinea.
te klikken.
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5. Bevestig door op
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Oefening 10.
Maak de alinea’s op zoals in het volgend voorbeeld :

Brussel, 10 januari 2005
NOTA AAN DE AFDELINGSCHEFS
Ter attentie van : de heren afdelingschefs.
Buitengewone vergadering : Opening van de vergadering om 14 u 30. Voorleggen
van het onderwerp tot wijziging van de reglementen.
DISCUSSIE, STEMMING. OPHEFFEN van de vergadering.
Mogelijkheid tot dialoog van de raad met zijn leden tijdens een vrij debat.
Gedachtenwisseling over alle kwesties van algemeen belang die de leden ten berde willen
brengen.
Om 16 u 30, lezing van de HEER A. CLAES,
hoofd van de afdeling vertaling van de universiteit van Parijs :
"De computer ten dienste van de vertaler ".
Overzicht van de terminologiebanken in Europa.
Meer inlichtingen over deze vergadering zijn te verkrijgen bij de Heer
Gervais, telefoonnummer
340.05.70. Hij zal u graag voorthelpen.
Ik reken op een grote opkomst op vrijdag 19 januari .

Word 2000 basis

Pierre Tremblay
Voorzitter.
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DE TABINSTELLINGEN GEBRUIKEN
Ook tabinstellingen zijn een wijze van vormgeving op het niveau van de alinea. Ze
dienen om stukken tekst op een bepaalde plaats (tussen linker- en rechtermarge)
in uw document te plaatsen.

Standaard tabinstellingen
De standaard tabinstellingen worden op de liniaal aangeduid door kleine grijze
streepjes. Deze staan op een afstand van 1,27 cm van elkaar verwijderd relatief
ten opzichte van de linkermarge.
Om de muisaanwijzer op één van deze tabinstellingen te plaatsen, drukt u op de
tabtoets :

.

Persoonlijke tabinstellingen
Indien de standaard ingestelde tabs u niet schikken, kunt u zelf persoonlijke
tabinstellingen maken.
Er bestaan 5 soorten tabinstellingen die u toelaten uw tekst ten opzichte van die
tabpositie uit te lijnen.
Linkertab

De tekst wordt links uitgelijnd vanaf de tabulatie

Rechtertab

De tekst wordt rechts uitgelijnd ten opzichte van de
tabulatie

Centreertab

De tekst wordt gecentreerd ten opzichte van de tab

Decimale tab
Bar tab

De cijfers worden op de decimalen uitgelijnd
Op de positie van de tab wordt een verticale streep
geplaatst. Dit wordt gebruikt om een markering in de
kantlijn aan te brengen

Met behulp van de liniaal
Plaatsen

2.

Klik hierop om het type tab te bepalen

.

3. Klik in de liniaal op de positie waar u de tabulatie wenst te plaatsen.

Word 2000 basis

1. Links van de liniaal bevindt zich het symbool van het soort tabinstelling.
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Verwijderen
1. Plaats uw muisaanwijzer op het symbooltje van de te verwijderen tabulatie.
2. Klik en sleep het symbooltje tot buiten de liniaal.
3. Herhaal dit om ook andere tabulaties te verwijderen.

Verplaatsen
1. Plaats uw muisaanwijzer op het symbooltje van de te verplaatsen tabulatie.
2. Verplaats het symbooltje door te klikken en te slepen naar een andere positie.
3. Herhaal dit voor andere tabulaties die verplaatst moeten worden.

Met behulp van het menu
Plaatsen
1. Volg het menu FORMAT (OPMAAK)

TABS (TABS).

2. Voer de positie ten opzichte van de linkermarge in.
3. Kies het soort tabulatie.
(INSTELLEN). De tabulatie zal

5. Herhaal dit om ook andere tabulaties toe te voegen.
6. Bevestig door op

te klikken.

Word 2000 basis

4. Bevestig door middel van de knop
dan in de lijst verschijnen.
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Verwijderen
1. Selecteer de tabulatie in de lijst.
2. Gebruik de knop CLEAR (WISSEN) om tabulaties één voor één te wissen.
Gebruik de knop CLEAR ALL (ALLES WISSEN) om alle tabulaties te wissen.
te klikken.

Word 2000 basis

3. Bevestig door op
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Oefening 11.
Maak een nieuw document en plaats tabulaties om de volgende tabel te
kunnen maken :

Land
Argentinië
België
Frankrijk
Italië
Nederland

Stad

Code

Buenos Aires
Brussel
Parijs
Rome
Den Haag

1500
950
1100
810
1505

Waarde
6256,62
5571,5
998,345
1244,125
4554,4

Oefening 12.

Gewichten

Ounce
Pound

28,34
0,453

grs
kg

Lengte

Inch
Foot
Yard
Mile

2,54
30,48
0,914
1,609

cm
cm
m
km

Word 2000 basis

Maak in een nieuw document de volgende tabel :
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Oefening 13.
Herhalingsoefening betreffende de opmaak

Laboratorium GEORGE
Kerkstraat, 76 - 1000 BRUSSEL

De Heer André Vermeire
Winston Churchill laan, 12
1200 Brussel
Brussel, datum.

Geachte Heer,
Wij hebben de eer U hierbij het bedrag mede te delen van de erelonen, die u
ons verschuldigd is, ingevolge laboratoriumonderzoeken verricht op verzoek van
uw dokter.
Wij voegen er de getuigschriften en/of documenten bij die U moet
voorleggen aan Uw mutualiteit of ziekenfonds om terugbetaling te vragen.
Er is ook een OVERSCHRIJVINGSFORMULIER bijgevoegd. Wij vragen U dit te
gebruiken om de betaling te verrichten
Mogen wij u vragen zo vlug mogelijk te betalen volgens de richtlijnen om
verdere verwikkelingen te vermijden.

Word 2000 basis

R.George,
Boekhouding.
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Oefening 14.
Open het document « de Witte » en pas de volgende opmaak toe :

De Witte
EERSTE DEEL
De Witte werd wakker, en deed onmiddellink zijn ogen wijd open. Zijn eerste
gewaarwording was : verbazing, zo vlak voor zijn ogen de slaapkamer te zien, het
bed van Heinke daar in de hoel, de oude broeken aan de kapstok tegen de muur,
heel de doodgewone rommel van de kelderkamer met zijn zure, onfrisse
zweettreuk van iedere morgen.
Hij droomde juist dat hij te paard zat en te vierklauw over de steenweg vloog, daar
kwam ook iets bij van een nieuwe broek, toen hij wakker werd en de alledaagsheid
van de dingen in de kamer rondom zo bruttal op hem neersloeg.

TWEEDE DEEL
Hij deed zijn ogen weer toe, of ‘t nog terugkomen zou..nee, de vervelende
weekdag die weer begon, de school, de meester, verdrongen in zijn kop alle ander
denken.
De deur van de kelderkamer kriepte open met een dwaze ruk.
“Witte!!!” De Witte verroerde geen lid.
“Witte!” riep moeder nu veel harder.
“Heu!” deed de Witte, alsof hij plots uit een diepe slaap wakker schoot.
“Moakt da ge der ut zijt ! ‘t est acht ure !”
“Joa !” En hij bleef liggen lijk hij lag. Hij hoorde de holleblokken van moeder
wegkletsen naar de stal toe.

DERDE DEEL

Hij gaapte een paar keren met grote mond, maar had de kracht nog niet zijn lui
liggend lijf tot er-uit-komen over te halen.
Hij draaide zich op de rug, trok de knieën hoog op, legde de handen onder zijn
kop, keek naar de vliegen tegen de wit gekalkte zoldering, en dacht na.

Word 2000 basis

Nu loosde de Witte een diepe zucht. Hij lag op zijn linkerzij, en hij wrocht zijn
rechterarm onder de lakens uit en begon zich te krabben, op zijn kop, zijn
schouders, zijn rug, het jeukte hem overal of hij in rupsenzaad had gelegen.
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De onplerierige dingen kwamen de Witte ‘s morgens bij ‘t opstaan vanzelf in de
geest ; naar de prettige dingen moest hij een ogenblik zoeken, als daar vooral die
uchtend was : donderdag, dus geen school ‘s namiddags. En dat alleen bracht een
wereld van wonderheerlijke beloften mee.

VIERDE DEEL
Door het kleine raam stroomde het gouden lachende licht van de nieuwe
zomerzon, of ‘t met geweld van daarbuiten werd binnengeborteld. Het vierkante
ruitje keek als een zonnig jeugdig zomergezicht dat alles wilde betoveren en in
gouden schijn zetten, binnen en buiten.
Het licht bunselde in de kamer breed open en peuterde in alle hoeken en vouwen
van ‘t kleergoed dat tegen de muren hing. Als uit een vreemde wereld klonk
hierbinnen het kwieterend leven van mussen en vinken, en het blij zangerig jubelen
van een leewerk hoog boen alles uit, ver af.

VIJFDE DEEL
De Witte keek nu naar het raam, en daar kwam zo meteen met en vluctig
vedergefladder een mus op de wingerdtak zitten, vlak voor de ruit, de pootjes wijd
uitschorend om de buigende steun, het zwarte kopje vlug wippen links en rechts
voor mogelijk gevaar, in de dikke bek een stopijltje.

Word 2000 basis

Met een schok wal de lamheid bij de Witte eruit, en zijn ogen gluurden opeens
met gespannen aadacht op de mus. Ritss... het vogeltje was weg, en even snel zat
de Witte op zijn knieën voor het raam om te zien waar het zijn nesteling
heendroeg...
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Genummerde lijsten maken
In dit hoofdstuk leert u om :
Een hiërarchie op uw lijsten toe te passen
De opsommingstekens te gebruiken
De opsommingstekens en nummeringen te wijzigen

DE AUTOMATISCHE NUMMERING GEBRUIKEN
Nadat u de tekst getypt hebt :
1. Selecteer de alinea’s die genummerd moeten worden.
2. Klik op de knop

van de FORMATTING-werkbalk.

Om een hiërarchie op uw lijst toe te passen :
1. Klik in de alinea.
2. Druk op de TAB-toets.
3. De alinea wordt naar rechts verplaatst en de nummering wordt gewijzigd.

DE AUTOMATISCHE OPSOMMINGSTEKENS GEBRUIKEN
1. Selecteer de gewenste alinea’s.
2. Klik op de knop

van de formatting-werkbalk.

Pas een hiërarchie toe op uw lijsten door de TAB-toets te gebruiken.

HET MENU GEBRUIKEN
Het menu Format bevat de optie BULLETS AND NUMBERING.
1. U komt in een dialoogvenster terecht waarbij u kunt kiezen tussen
verschillende soorten opsommingstekens en nummeringen.
2. Kies het gewenste type en bevestig door op

te klikken.

Word 2000 basis

De knop PICTURE opent de bibliotheek van Word.
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Word 2000 basis

Klik op het gewenste opsommingsteken en voeg dit in. Sluit vervolgens de
dialoogvensters.

51

Pagina-opmaak van een document

Pagina-opmaak van een document
Opmerking
Deze
eigenschappen
worden in
principe
toegepast op
het gehele
document.

In dit hoofdstuk leert u om :
De marges van uw document te bepalen
De pagina-opmaak van uw document te bepalen
Een paginarand toe te voegen
Kop- en voetteksten toe te voegen

DE MARGES VAN UW DOCUMENT BEPALEN
1. Volg het menu FILE (BESTAND)

PAGE SETUP (PAGINA-INSTELLING).

2. Selecteer het tabblad MARGINS (MARGES).
3. Voer nieuwe waarden in op de daarvoor voorziene plaatsen.
4. Bevestig door te klikken op

.

Indien u deze instellingen wenst toe te passen op elk nieuw document, dient u te klikken op

Word 2000 basis

.
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GROOTTE EN ORIËNTATIE VAN HET PAPIER WIJZIGEN
1. Volg het menu FILE (BESTAND)

PAGE SETUP (PAGINA-INSTELLING).

2. Klik op het tabblad PAPER SIZE (PAPIERFORMAAT).

3. Kies een andere grootte van papier in het lijstje PAPER SIZE (PAPIERFORMAAT)
of verander de afmetingen in de zones WIDTH (BREEDTE) en HEIGHT (HOOGTE).
4. Selecteer het vakje PORTRAIT (STAAND) of LANDSCAPE (LIGGEND) om de
oriëntatie van het papier te wijzigen.
5. Klik op

om te bevestigen.

Word 2000 basis

Indien u deze instellingen wil toepassen op elk nieuw document, dient u te klikken
op de knop
(STANDAARD).
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Oefening 15.
Pagina-opmaak

Word 2000 basis

Open het document « Vermeire » en voer de volgende aanpassingen door :
Papieroriëntatie liggend
Stel de marges in : boven en onder 2 cm, links en rechts 4 cm.
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EEN PAGINARAND TOEVOEGEN
1. Klik in het te omkaderen document.
2. Volg het menu FORMAT (OPMAAK)
ARCERING).

BORDERS AND SHADING (RANDEN EN

3. Selecteer het tabblad PAGE BORDER (PAGINARAND) en selecteer het type rand
in de zone STYLE (STIJL).

Opmerking
In de zone
APPLY TO
(TOEPASSEN OP)
kunt u kiezen
voor welke
zone u de rand
wenst toe te
voegen.

4. Zoals bij de alinea, laten de zones, STYLE (STIJL), COLOR (KLEUR) en WIDTH
(DIKTE) toe om de rand te personaliseren. U hebt tevens de mogelijkheid om
een rand met een motief te kiezen aan de hand van de lijst in de zone ART
(ILLUSTRATIES)
5. Klik op

om te bevestigen.

KOP- EN VOETTEKSTEN MAKEN (HEADER AND FOOTER)

Een kop- en voettekst creëren en aanpassen
De procedure is gelijkaardig voor de HEADER (KOPTEKST) en de FOOTER
(VOETTEKST). Enkel de plaats van de tekst of de afbeelding zal verschillen.

Word 2000 basis

De HEADER (KOPTEKST) of FOOTER (VOETTEKST) is een gedeelte tekst en/of
afbeelding(en) die boven- en onderaan elke pagina van het document verschijnt.
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1. Volg het menu VIEW (BEELD) HEADER / FOOTER (KOPTEKST EN VOETTEKST).
Word activeert de kopzone en toont de werkbalk op het scherm.

2. Typ de tekst of voeg de afbeelding in, in het daarvoor voorziene gedeelte.
3. Klik op dit icoontje

om naar het FOOTER (VOETTEKST) gedeelte te gaan.

4. Sluit de HEADER AND FOOTER (KOPTEKST EN VOETTEKST) weergave door op de
- knop van de HEADER AND FOOTER (KOPTEKST EN VOETTEKST) werkbalk te klikken.

Opmaak

Word 2000 basis

De opmaak van kop- en voettekst gebeurt op dezelfde manier als de opmaak van
karakters en alinea’s. De menu’s, liniaal en werkbalken blijven beschikbaar.
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Oefening 16.

Word 2000 basis

Creëer volgende kop- en voettekst in het document “de Witte”.
Voeg de naam van uw bedrijf in, in het midden van het HEADER (KOPTEKST) gedeelte, en een rand onder de alinea. Vergroot ook het lettertype (24
punten).
Voeg automatische datering in links in het FOOTER (VOETTEKST) gedeelte en
voeg rechts een paginanummering in.
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Een object kopiëren en verplaatsen
In dit hoofdstuk leert u om :
Een object binnen hetzelfde document te kopiëren en verplaatsen
Een object te kopiëren en verplaatsen naar andere documenten

VIA HET CLIPBOARD (KLEMBORD)

De STANDARD-werkbalk laat toe om de objecten toe te voegen in het Clipboard :
1. Selecteer de te kopiëren of te verplaatsen gegevens.
2. Gebruik de
- knop (CUT / KNIPPEN) of de
- knop (COPY / KOPIËREN)
van de STANDARD (STANDAARD) - werkbalk om de gegevens op het Clipboard
te plaatsen.
3. Plaats het invoegpunt op de plaats waar de gegevens moeten worden
ingevoegd.
4. Kies de
-knop (PASTE / PLAKKEN) van de STANDARD (STANDAARD) werkbalk om de gegevens op de gewenste plaats te plakken.

Word 2000 basis

Opmerking
U kunt met de
rechtermuisknop op
uw selectie klikken
om een contextueel
menu te verkrijgen.
Dit menu bevat
tevens de opties Cut
en Copy. Wanneer u
met de
rechtermuisknop op
het in te voegen punt
klikt heeft u ook
toegang tot de optie
Paste.

Het CLIPBOARD (KLEMBORD) is een bufferzone die toestaat een object (tekst,
afbeelding,…) te kopiëren of te verplaatsen :
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Het menu EDIT (BEWERKEN) bevat tevens deze drie mogelijkheden.

SPELEN MET DE INHOUD VAN HET CLIPBOARD
In de vorige versies van Office, kon u alleen die gegevens plakken die het laatst
waren geselecteerd en op het CLIPBOARD (KLEMBORD) waren geplaatst.
De gegevens konden worden geplakt in hetzelfde document, in een ander
document, of in een ander programma.

Word 2000 basis

Met Office 2000, kunt u 12 verschillende blokken gegevens (tekst, afbeeldingen,
tabellen) in het clipboard plaatsen. Deze gegevens zijn beschikbaar vanaf de
werkbalk CLIPBOARD (KLEMBORD).
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1. Geef de werkbalk op het scherm weer via het contextueel menu dat u verkrijgt
door met de rechtermuisknop op één van de werkbalken te klikken.

Als u de
muisaanwijzer in de
buurt van een
element in de
Clipboard plaatst,
verschijnt hier een
Tooltip
(Scherminfoplaatje),
met daarin het
gegevenstype of het
begin van de tekst.

3. Plaats de muisaanwijzer op het punt waar het object moet ingevoegd worden.
4. Klik in de werkbalk op het icoontje om het object te plakken.
Op de werkbalk CLIPBOARD (KLEMBORD), vindt u 3 icoontjes :
Dit knopje is actief wanneer u iets geselecteerd hebt. U kunt
met dit knopje de selectie kopiëren.
U kunt alle gegevens van het CLIPBOARD (KLEMBORD) invoegen
op de huidige cursorpositie.
U kunt alle gegevens van het CLIPBOARD (KLEMBORD)
verwijderen.
Indien het Clipboard vol is, krijgt u de volgende informatieboodschap op het
moment dat u een dertiende element kopieert of knipt.

Word 2000 basis

Opmerking

2. Wanneer u objecten selecteert en kopieert/plakt, zullen deze elementen
toegevoegd worden aan deze werkbalk en kunnen in eender welk Worddocument opnieuw gebruikt worden.
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Klik op
overschrijven.

om het ‘oudste’ element in de Clipboard-werkbalk te

Oefening 17.
Kopieer en verplaats tekst.
Open het document « Computer ».
Selecteer verschillende stukken tekst en kopieer deze met behulp van de
icoontjes.
Open een nieuw document, en plak hierin uw verschillende stukken tekst.
Open een nieuw document en plak hierin de volledige inhoud van het
Clipboard.
Maak het Clipboard leeg.

DE "DRAG AND DROP"-METHODE GEBRUIKEN
De functie "Drag and Drop" (slepen en loslaten) laat u toe om m.b.v. de muis
objecten (tekst, afbeeldingen,…) te kopiëren of verplaatsen in hetzelfde document,
naar een ander document of naar een andere applicatie.

Slepen met de linkermuisknop
Verplaatsen
1. Selecteer het te verplaatsen object of tekst.
2. Plaats uw muisaanwijzer op de selectie.
3. Hou de linkermuisknop ingedrukt terwijl u de muisaanwijzer (die er nu zo
uitziet:

) plaatst waar u het object wil invoegen.

4. Laat de muisknop los.

Kopiëren

Word 2000 basis

Om te kopiëren moet u dezelfde werkwijze toepassen, met het verschil dat u de
CTRL - toets moet ingedrukt houden wanneer u de muisknop (de laatste stap)
loslaat.
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Slepen met de rechtermuisknop
1. Selecteer de te verplaatsen of de te kopiëren tekst.
2. Sleep de selectie met de rechtermuisknop naar de plaats waar u de tekst wil
plaatsen.
3. Laat de rechtermuisknop los en u krijgt het volgende contextueel menu.

Word 2000 basis

4. Met de linkermuisknop selecteert u: MOVE HERE (HIERHEEN VERPLAATSEN) of
COPY HERE (HIERHEEN KOPIËREN).
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Oefening 18.
Open het document « Computer ».
Gebruik de 3 technieken om tot hetzelfde resultaat als onderstaand voorbeeld
te komen.

COMPUTER
PC's
IBM (International Business Machines) manufacture a range of personal computers
including the IBM PC, IBM XT, IBM AT and PS/2 all of which are similar to operate
and are known as the PC range of computers. Most of the personal computers
used in business are either PCs or are copies of the IBM machines. Today a PC is
often connected to others as part of a "Network" of computers though many are still
operated as single so called "stand-alone" machines.

COMPUTER
RAM, Disks & Files
The computer's brain has an electronic memory called "RAM" which enables the
computer to "remember" text, numbers etc. When text is first typed into the
computer it is held (remembered) by RAM.RAM can only remember the text as
long as the computer remains turned on: as soon as the power is turned off the
RAM goes blank.

COMPUTER
The Hardware
Computer hardware
means the actual parts of the computer including the
keyboard, monitor (screen), printer and the box under the monitor, which is called
the "System Unit". The system unit contains several important items; in the left
hand half is the computer's electronic "brain" and to the right are the diskdrives.
Disks
There are two types of disk: floppy and hard. Often floppy disks are called diskettes
and hard disks called fixed disks. There as on for this last name is that hard disks
are permanently fixed within their disk drives and unlike floppy disks cannot be
removed.

Before the computer is ready to work on any text it must be given the tools it needs
to do that work. These tools are computer "programs" that, like the text, need to be
loaded into RAM. The process of loading a program into RAM before the computer
starts work is the same as a typist putting a typewriter and bottle of correcting fluid
onto a desk before starting work at the desk.
The Operating System
The operating system must be loaded into RAM before anything else whenever the
computer is turned on, so there must always be a disk containing the operating
system in a disk drive whenever the computer is turned on. The computer
automatically looks for and loads the operating system; this starting up process is
called "booting the computer up".

Word 2000 basis

The Software: Programs
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OVERSCHAKELEN VAN HET ENE NAAR HET ANDERE VENSTER
Het is mogelijk van het ene naar het andere venster over te schakelen om objecten
te kopiëren of te verplaatsen, of om simpelweg bepaalde informatie zichtbaar te
maken.

Via het menu
Klik in het WINDOW (VENSTER) - menu op de naam van het document dat u wenst
weer te geven. Het actieve document wordt aangegeven met een vinkje.

Met de muis

Om van het ene
naar het andere
venster over te
schakelen,
gebruikt u CTRL +
F6.

Het volstaat in het zichtbare venster te klikken om dit te activeren.
Indien u in het menu Window, Arrange All kiest, zullen alle open vensters verdeeld
worden over het werkblad. Indien 9 documenten geopend zijn, zal het werkblad
verdeeld worden in 9 gelijke delen. Indien 1 document geopend is, zal dit
document het hele werkblad vullen.

Word 2000 basis

Opmerking
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Oefening 19.

Word 2000 basis

Open de brieven “Vermeire“ en “Nota aan de afdelingschefs“.
Kopieer de handtekening van de brief “Vermeire “ naar de brief “Nota aan de
afdelingschefs“.
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Zoeken en vervangen van tekst
In dit hoofdstuk leert u om :
Tekst te zoeken en te vervangen
De zoek- en vervangopties te bepalen

ZOEKEN (FIND)
We kunnen ons verplaatsen in een document door een "string" van letters op te
zoeken. Een "string" hoeft niet noodzakelijk een betekenisvol woord te zijn (voorbeeld: papa, 12rezt, a, 145,...).

1. Plaats het invoegpunt aan het begin of het einde van het document.
2. Volg het menu EDIT (BEWERKEN)

FIND (ZOEKEN).

3. Typ de string van karakters in het vak FIND WHAT (ZOEKEN NAAR).
4. Gebruik de FIND NEXT (VOLGENDE ZOEKEN) - knop om de zoekactie te starten.
5. Word stopt bij de eerste string die overeenkomt met het opgegeven
zoekcriteria.

Word 2000 basis

6. Gebruik de FIND NEXT (VOLGENDE ZOEKEN) - knop om door te gaan met de
zoekactie.
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De zoekopties
1. Om de zoekactie te specifiëren kunnen we gebruik maken van bepaalde
zoekopties.
2. Klik op de
bepalen.

- knop in het tabblad FIND om de zoekopties te

3. Vervolgens krijgt u onderstaand dialoogvenster waar u de gewenste opties
kunt aankruisen :

SEARCH : u kunt de zoekrichting te bepalen.
MATCH CASE (IDENTIEKE HOOFDLETTERS/KLEINE LETTERS) : u kunt op zoek gaan naar
een string met overeenkomstige hoofd- en kleine letters. Er wordt dus gezocht
naar de exacte tekst die werd ingevuld.
FIND WHOLE WORD ONLY (HEEL WOORD) : zoekt de string als een apart woord en
niet als deel van een woord.
USE WILDCARDS (JOKERS GEBRUIKEN) : u kunt jokertekens (* en ?) gebruiken.

Indien u deze optie wil gebruiken bij het vervangen, kan het resultaat verrassend
zijn.

Word 2000 basis

De twee laatste opties laten toe om woorden op te zoeken die hetzelfde klinken,
bijvoorbeeld: Cathy et Kathy.
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Oefening 20.
Open het document « de Witte ».
Zoek de volgende woorden op : moeder; paard.

VERVANGEN (REPLACE)
Het is mogelijk om in uw document stukken tekst te vervangen.
1. Plaats het invoegpunt aan het begin of het einde van het document.
2. Kies in het menu EDIT (BEWERKEN) de optie REPLACE (VERVANGEN) en klik op
het tabblad REPLACE.

Uit voorzichtigheid
raden wij u aan
om de vervanging
steeds tijdens het
opzoeken na te
kijken.

3. Typ de te vervangen tekst in, in de FIND WHAT (ZOEKEN NAAR) - tekstzone.
Vergeet niet de tekst die de oude moet vervangen in te typen in de zone
REPLACE WITH:.
4. Gebruik de FIND NEXT (VOLGENDE ZOEKEN)-knop om de zoekactie te starten.
5. Word plaatst de cursor op het overeenkomstige woord. Klik op REPLACE
(VERVANGEN) om het woord te vervangen.
6. Vervolg de zoekactie door op FIND NEXT te klikken.
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Zoeken en vervangen van tekst

De vervangopties
Zoals we reeds zagen bij het zoeken, heeft u tevens hier de mogelijkheid om de
vervangopties te verfijnen.
1. Om de vervangopties te bepalen, dient u op de
in het REPLACE (VERVANGEN) - dialoogvenster.

- knop te klikken

2. Maak een keuze uit de verschillende opties.

Oefening 21.

Word 2000 basis

Vervang in het document « computer » het woord "computer" door het woord
"PC".
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Tabellen
Opmerking:
Een cel van een
tabel wordt
beschouwd als een
alinea. Alle opties
die men kan
toepassen op
alinea’s zijn dus
tevens toepasbaar
op een cel.

In dit hoofdstuk leert u om :
Tabellen aan te maken, te wijzigen en te personaliseren
Het nut van tabellen in bepaalde opmaken te begrijpen
Een tabel bestaat uit rijen en kolommen waarvan de kruispunten de cellen
definiëren. Een cel kan zowel tekst als afbeeldingen bevatten. Men kan tabellen
creëren en de tekst erin opmaken zoals gewone tekst. Men kan naderhand ook de
dimensies van de tabel aanpassen.
Deze tabelfunctie kan worden gebruikt voor het maken van eenvoudige of eerder
complexe tabellen. Deze functie is zeer nuttig wanneer u tekst naast een andere
tekst dient in te voeren, bijvoorbeeld een vertaling.

MAKEN VAN EEN TABEL
1. Positioneer uw invoegpunt op de plaats waar u een tabel wil invoegen.
2. Klik in de STANDARD (STANDAARD) - werkbalk op het tabel-icoontje

.

3. Er verschijnt een raster, waarin u al slepend met de muisaanwijzer kunt
aanwijzen uit hoeveel rijen en kolommen de in te voegen tabel moet bestaan.

Word 2000 basis

4. Wanneer u de muisknop loslaat wordt de tabel op het invoegpunt geplaatst.
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De beperkingen van de werkbalk :
U kunt het rooster niet verder uittrekken dan de grenzen van uw scherm
waardoor u geen tabel kan maken met een groot aantal kolommen.
U verkrijgt een tabel waarvan de kolommen allen dezelfde breedte hebben.

Via dit menu kunt
u een tabel maken
met maximum 63
kolommen en
32.767 rijen.

Als u deze 2 beperkingen wil omzeilen, voeg dan een tabel in via het menu:
INSERT (INVOEGEN)
TABLE (TABEL).
TABLE (TABEL)
Wanneer u via het menu werkt, verschijnt het volgende dialoogvenster :

Dit dialoogvenster laat u toe om het aantal kolommen en rijen te bepalen maar u
kunt tevens de breedte van de kolommen instellen.
FIXED COLUMN WIDTH (VASTE
KOLOMBREEDTE)

Selecteer deze optie als u wil dat alle kolommen
dezelfde breedte hebben. Typ een waarde in die
de kolombreedte vertegenwoordigt, of kies "Auto"
als u wil dat de volledige tabel zich uitlijnt over de
breedte van uw blad.

CONTENTS

AUTOFIT TO
(AUTOAANPASSEN
AAN INHOUD)

Past automatisch de kolombreedte aan in functie
van de inhoud.

WINDOW

AUTOFIT TO
(AUTOAANPASSEN
AAN VENSTER)

Hiermee worden de afmetingen van de tabel
automatisch aangepast volgens de marges of de
breedte van het venster.

De knop

stelt u een aantal automatische opmaken voor.
Word 2000 basis
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Opmerking
Aan het einde van
elke cel ziet u een
symbool dat lijkt
op een zon : deze
duidt het einde
van de cel aan.

Uw tabel neemt de opmaak over die u selecteert in de lijst. U kunt deze opmaak
nog aanpassen met de opties onderaan het dialooogvenster.

ZICH VERPLAATSEN IN EEN TABEL
Om zich te verplaatsen tussen de verschillende cellen van een tabel, kunt u
gebruik maken van de volgende toetsen :
Om zich te verplaatsen naar…
Cel rechts

Cel links

…gebruikt u de volgende toetsen…

←
→
Shift +

←
→

Cel boven
Cel onder

Laatste cel van de rij
Eerste cel van de kolom
Laatste cel van de kolom

ALT + HOME
ALT + END
ALT + PAGE UP
ALT + PAGE DOWN

Word 2000 basis

Eerste cel van de rij
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Oefening 22.

Jeanine

Benoît

Marjolein

200.000

130.000

250.000

340.000

450.000

230.000

Word 2000 basis

maak de volgende tabel aan.
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SELECTEREN IN EEN TABEL
De selectie van de inhoud, tekst of afbeelding in een cel, gebeurt zoals normale
tekst. Dit wil zeggen dat u eerst de tekst dient te selecteren alvorens u deze
opmaakt.
De selectie van een volledige cel is nodig om de structuur van de cel aan te
passen. U dient in dit geval de volledige cel en zijn inhoud te selecteren.

Opmerking
Klik eender waar in
de tabel tabel om de
selectie te
annuleren.

Om te selecteren
een cel
een rij

Klik in de selectiezone van de cel.
Klik in de selectiezone van de rij

een kolom

Klik in de selectiezone van de kolom (boven de kolom,
waar de muisaanwijzer verandert in een zwart pijltje dat
naar onder wijst ) of klik eender waar in de kolom,
terwijl u de ALT - toets ingedrukt houdt.

een bereik van cellen

Selecteer de cel die zich in een uiterste hoek van het te
selecteren bereik bevindt, en sleep door naar de cel die
zich in de andere uiterste hoek van het te selecteren
bereik bevindt.

De volledige tabel

Klik eender waar in de tabel en kies in het menu TABLE
(TABEL) SELECT TABLE (TABEL SELECTEREN) of klik op
dat verschijnt in de PAGE LAYOUT view.
het symbool

DE STRUCTUUR VAN EEN TABEL AANPASSEN
U kunt de afmetingen van een tabel aanpassen door kolommen, rijen en/of cellen
bij te voegen, samen te voegen of te verwijderen.
U kunt ook een tabel splitsen in twee onder elkaar liggende tabellen of u kunt een
pagina-einde invoegen tussen twee rijen.

Nieuwe rijen en kolommen invoegen
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Met behulp van het icoontje van de werkbalk TABLES AND BORDERS (TABELLEN EN
RANDEN) of het commando INSERT (INVOEGEN) van het TABLE (TABEL) menu, kunt u
nieuwe rijen onder of boven de cursorpositie invoegen en kunt u nieuwe kolommen
links of rechts van de cursorpositie invoegen.
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Het contextueel menu gebruiken
Door met de rechtermuisknop in de selectiezone te klikken, verkrijgt u een
contextueel menu. Aan de hand van dit menu kunt u een nieuwe rij of kolom
invoegen. De voorgestelde opties hangen af van de zone die u selecteerde.

Indien u gebruik maakt van het contextueel menu, zal Word steeds de rij
toevoegen boven de geselecteerde lijn en de kolom toevoegen links van de
geselecteerde kolom. Denk hieraan bij het selecteren.

Een rij onderaan de tabel toevoegen
1. Plaats het invoegpunt in de laatste cel van de laatste rij van de tabel.
2. Druk op de TAB - toets ←
→.
3. Een extra rij wordt onmiddellijk toegevoegd.

Een of meer rijen of kolommen verwijderen

Nadat u selecteerde
in uw tabel, kunt u
ook klikken op de
knop

van de
werkbalk.

1. Selecteer de rij(en) of kolom(men) die u wenst te verwijderen.
2. Klik met de rechtermuisknop in de selectie en selecteer het commando DELETE
ROWS (RIJEN VERWIJDEREN) of DELETE COLUMNS (KOLOMMEN VERWIJDEREN) van
het contextuele menu.
U moet een onderscheid maken tussen het verwijderen van de inhoud van de
tabel of het verwijderen van een gedeelte van de tabel.
Om de inhoud te verwijderen, dient u de betreffende cellen te selecteren en op
de DELETE-toets te drukken. De structuur van de tabel blijft ongewijzigd.

Word 2000 basis
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Oefening 23.
Wijzig de tabel :

Maand

Jeanine

Benoît

Marjolein

Anne-Lise

Januari

230.000

670.000

500.000

400.000

Februari

200.000

130.000

250.000

310.000

Maart

340.000

450.000

230.000

270.000

April

220.000

275.000

420.000

345.000

TOTAAL

DE BREEDTE VAN DE KOLOMMEN AANPASSEN
Wanneer u
dubbelklikt op de
begrenzing van een
kolom wanneer de
muisaanqijzer de
vorm
heeft, zal
Word automatisch de
breedte van de
kolom aanpassen.

De kolombreedte wordt aangepast voor de geselecteerde kolommen.
1. Versleep de markeringen in de liniaal.

Of
1. Selecteer één of meer volledige kolommen.
2. Volg het menu TABLE (TABEL)
(TABELEIGENSCHAPPEN)

TABLE PROPERTIES

3. Typ in het dialoogvenster COLUMN (KOLOM) de gewenste waarde.

Word 2000 basis

Opmerking
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Oefening 24.
Pas de breedte van de kolommen aan volgens het onderstaande voorbeeld :

Maand

Jeanine

Benoît

Marjolein

Anne-Lise

Januari

230.000

670.000

500.000

400.000

Februari

200.000

130.000

250.000

310.000

Maart

340.000

450.000

230.000

270.000

April

220.000

275.000

420.000

345.000

TOTAAL

DE HOOGTE VAN EEN RIJ AANPASSEN
1. Plaats de muisaanwijzer op de bovenste of onderste rand van de cel of rij waar
de cursor verandert in een zwart dubbel pijltje.
2. Versleep nu naar boven of onder.

EEN TABEL IN EEN TABEL INVOEGEN
In Word 2000, kunt u een tabel in een andere tabel invoegen.
1. Maak een eerste tabel.
2. Plaats het invoegpunt in de cel waar een tabel moet worden ingevoegd.

EEN TABEL OP HET BLAD POSITIONEREN
Opmerking :

Dankzij deze
verplaatsingsgreep
is het mogelijk 2
tabellen naast elkaar
te schikken op een
pagina.

1. Als u zich in PAGE VIEW ( AFDRUKWEERGAVE) bevindt, en u verschuift de
muisaanwijzer naar de linkerbovenhoek van de tabel, verschijnt hier de
verplaatsingsgreep

.

2. Wacht tot de muisaanwijzer verandert in een pijltje met vier richtingen.
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in de
3. Maak een tweede tabel door gebruik te maken van het icoontje
STANDARD (STANDAARD) - werkbalk of via het menu TABLE (TABEL)
INSERT
(INVOEGEN)
TABLE (TABEL)
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3. Versleep nu de tabel naar een andere locatie.

DE GROOTTE VAN EEN TABEL AANPASSEN
1. Plaats de muisaanwijzer in de rechterbenedenhoek van de tabel.
2. De formaatgreep

verschijnt.

3. Wacht tot de muisaanwijzer verandert in een dubbel pijltje.

4. Versleep de formaatgreep totdat de tabel de gewenste grootte heeft.

DE TABELEIGENSCHAPPEN BEGRIJPEN
U hebt in Word 2000 een nieuw dialoogvenster ter beschikking waardoor u een
tabel in zijn geheel kunt beheren.
1. Selecteer de tabel (of het deel van de tabel) die u wenst aan te passen.
2. Volg het menu TABLE (TABEL)

TABLE PROPERTIES (TABELEIGENSCHAPPEN).
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3. Een dialoogvenster met meerdere tabbladen verschijnt.
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Het tabblad TABLE (TABEL) laat u toe de positie van de tabel op het blad te
specifiëren.
Het tabblad ROW (RIJ), laat u toe de hoogte van de cellen te specifiëren. U kunt
hier de optie selecteren om de eerste rij op elke pagina te herhalen als een
veldnamenrij. U kunt ook de optie selecteren om een rij onsplitsbaar te maken
over 2 pagina’s.
Het tabblad COLUMN (KOLOM) laat u toe de precieze breedte van de kolommen
te bepalen.
Het tabblad CELL (CEL) laat u toe de grootte van de geselecteerde cellen te
bepalen, alsook de verticale uitlijning van de tekst in de cel(len).

GEGEVENS SORTEREN IN EEN TABEL
Word beschouwt de
eerste rij van de
tabel als titelrij.
Deze zal niet
gesorteerd worden.
Om deze rij toch op
te nemen bij het
sorteren, dient u
gebruik te maken
van het menu.

Het sorteren van gegevens in een Word tabel is mogelijk, via de icoontjes
« Oplopend sorteren »
en « Aflopend sorteren »
van de werkbalk TABLES
AND BORDERS (TABELLEN EN RANDEN), of via het menu TABLE (TABEL)
SORT
(SORTEREN).
Als u de icoontjes wenst te gebruiken, volstaat het om te klikken in de kolom
volgens dewelke u uw rijen wil sorteren; klik vervolgens op één van de twee
icoontjes.
Word 2000 basis

Opmerking
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De optie SORT... van het menu TABLE bevat bijkomende sorteermogelijkheden.

Voorrangsregels van de sorteervolgorde in Word
Als u sorteert in functie van tekst, sorteert Word eerst en vooral de elementen
die beginnen met leestekens en symbolen zoals !, #, $, % of &. Vervolgens
worden de elementen die beginnen met een getal gesorteerd. Tenslotte worden
de elementen die beginnen met letters gesorteerd. Wordt beschouwt data en
cijfers als tekst. Bijvoorbeeld, ‘Item 12’ wordt bij de sortering vóór ‘Item 2’
geplaatst.
Als u sorteert in functie van cijfers, negeert Word alle karakters behalve cijfers.
De cijfers mogen zich eender waar in de alinea bevinden.
Als u sorteert in functie van datum, erkent Word de volgende symbolen als
geldige scheidingstekens tussen de gegevens: koppelteken (-), breukstreep(/),
komma en punt. De dubbelepunt (:) wordt aanvaard als scheidingsteken voor de
uren. Wanneer Word een datum of uur niet erkent, plaats hij het gegeven
achteraan of vooraan in de lijst (afhankelijk van de sorteerzin ; oplopend of
aflopend).

CELLEN SAMENVOEGEN
U kunt in Word meerdere cellen samenvoegen. Een geheel van kleine cellen wordt
omgevormd tot één grotere cel. Dit commando is onmisbaar wanneer u een titel in
een tabel wil plaatsen.

2. Volg het menu TABLE (TABEL)
gebruik de knop

MERGE CELLS (CELLEN SAMENVOEGEN) of

van de werkbalk TABLES AND BORDERS.

CELLEN SPLITSEN
Op een gelijkaardige manier kunt u cellen opsplitsen :

Word 2000 basis

1. Selecteer de te verenigen cellen.
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1. Klik in de op te splitsen cel.
2. Volg het menu TABLE (TABEL)
knop

SPLIT CELLS (CELLEN SPLITSEN) of klik op de

van de werkbalk TABLES AND BORDERS.

3. In het dialoogvenster kunt u het aantal rijen of kolommen ingeven. Klik op

Word 2000 basis

om te bevestigen.
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Oefening 27.
Wijzig de uitlijning van de tekst in de cellen et voeg een titel toe bovenaan de
tabel.

Resultaten
Maand

Jeanine

Benoît

Marjolein

Anne-Lise

Januari

230.000

670.000

500.000

400.000

Februari

200.000

130.000

250.000

310.000

Maart

340.000

450.000

230.000

270.000

April

220.000

275.000

420.000

345.000

TOTAAL

EEN TABEL SPLITSEN
U wenst uw tabel in 2 te splitsen :
1. Plaats het invoegpunt in een cel van de rij die de eerste rij zal worden van de
tweede tabel.
2. Druk op de toetsen CTRL +
Het menu TABLE (TABEL)
mogelijkheid.

Shift + ENTER

SPLIT TABLE (TABEL SPLITSEN) geeft u dezelfde

Een pagina-einde invoegen tussen 2 rijen van een tabel
1. Plaats de muisaanwijzer in een cel van de rij die op de volgende pagina zal
komen.

Word 2000 basis

2. Druk op de toetsen CTRL + ENTER.
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DE TITELRIJ AUTOMATISCH OP ELKE PAGINA HERHALEN
Wanneer uw tabel zich uitstrekt over meerdere pagina’s, en er is geen paginaeinde ingevoegd, laat Word u toe automatisch de titelrij te herhalen op de volgende
pagina’s.
1. Plaats uw invoegpunt in de rij van de tabel die de titel(s) bevat.
2. Volg het menu TABLE (TABEL)
HERHALEN).

HEADING ROWS REPEAT (EERSTE RIJ

Oefening 28.
Kopieer de tabel.
Voeg een pagina-einde in de eerste tabel in.
Splits de tweede tabel in 2 tabellen.

VERTICALE TEKSTORIËNTATIE
Het icoontje
van de werkbalk TABLES AND BORDERS (TABELLEN EN RANDEN)
laat u toe de tekst met 90° te roteren binnen de cel van de tabel.
1. Selecteer de te wijzigen cellen.

TEKST NAAR
RECHTS
GEDRAAID

NORMAAL

TEKST NAAR
LINKS GEDRAAID

2. Klik zoveel keer als nodig op de knop van de werkbalk om de verschillende
stadia te doorlopen :

KOLOMMEN OF RIJEN GELIJKMATIG VERDELEN
Om de breedte van kolommen, of de hoogte van rijen gelijk te verdelen :
1. Selecteer de betreffende rijen of kolommen.

DE CELLEN OPMAKEN
Wanneer uw tabel aangemaakt is, is het nuttig uw tabel ook op te maken.
Zo kunt u bijvoorbeeld aan de hand van de werkbalk TABLES AND BORDERS, randen
en arceringen toevoegen.
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2. Gebruik de icoontjes
van de werkbalk TABLES AND BORDERS
(TABELLEN EN RANDEN) naargelang u de kolommen of rijen gelijk wenst te
verdelen.
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Er zijn tal van mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld lijnen rond een celbereik trekken
of een lijn links of rechts van een cel plaatsen. U kunt ook lijnen bovenaan en/of
onderaan uw cellen plaatsen.

Randen aan de tabel toevoegen
1. Selecteer de cel, het celbereik, de kolom of de rij die u wenst op te maken.
2. Bepaal de 4 eigenschappen van de rand :
Het type rand
De dikte van de rand
De kleur van de rand
De plaats van de rand
Door te klikken op de knop
verschijnt de werkbalk van de randen. Aan de
hand van deze werkbalk kunt u bepalen waar een rand moet geplaatst worden.
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Indien u meer gepersonaliseerde randen wenst toe te passen, kunt u gebruik
maken van de optie BORDERS AND SHADING in het FORMAT-menu.
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U vindt er dezelfde mogelijkheden als in de werkbalk maar u vindt er tevens
bijkomende mogelijkheden en het gebruik van de zone PREVIEW kan het werk
vergemakkelijken.

Een arcering toevoegen
De verfpot
van de werkbalk TABLES AND BORDERS laat u toe om een
achtergrondkleur aan uw cellen toe te voegen. Indien de voorgestelde kleur niet
geschikt is, kunt u een andere kleur kiezen aan de hand van het zwarte pijltje
rechts van de knop.
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Zoals voor de randen, hebt u hier ook de mogelijkheid om meer mogelijkheden te
bekijken aan de hand van het dialoogvenster BORDERS AND SHADING.
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Oefening 29.
Pas de tabel aan volgens het onderstaande voorbeeld :

Benoît

Marjolein

Anne-Lise

Januari

230.000

670.000

500.000

400.000

Februari

200.000

130.000

250.000

310.000

Maart

340.000

450.000

230.000

270.000

April

220.000

275.000

420.000

345.000

TOTAAL

990.000

1.525.000

1.400.000

1.325.000
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Maand

Jeanine

RESULTATEN
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Oefening 29.
Maak de onderstaande tabel door de verschillende stappen te doorlopen :
Stap 1
Kosten

Januari

Februari

Woning

18000

18000

Kledij

3000

6000

Vervoer

3000

3500

Stap 2
Kosten

Januari

Februari

Maart

Woning

18000

18000

18000

Kledij

3000

6000

5500

Vervoer

3000

3500

3000

Voeding

7500

5000

6000

Vije tijd

2000

1500

2500

Varia

4000

1250

2000

Januari

Februari

Maart

Totaal

Kosten
Woning

18000

18000

18000

Kledij

3000

6000

5500

Vervoer

3000

3500

3000

Voeding

7500

5000

6000

Vije tijd

2000

1500

2500

Varia

4000

1250

2000

Totaal
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Stap 3
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Stap 4
Kosten

Januari

Woning

Februari

Maart

Totaal
trimester

18000

18000

18000

54000

Kledij

3000

6000

5500

14500

Vervoer

3000

3500

3000

9500

Voeding

7500

5000

6000

18500

Vije tijd

2000

1500

2500

6000

Varia

4000

1250

2000

7250

Totaal

37500

35250

37000

109750

Stap 5

Familiaal beheer

Woning

Januari

Februari

Maart

Totaal trimester

18000

18000

18000

54000

Kledij

3000

6000

5500

14500

Vervoer

3000

3500

3000

9500

Voeding

7500

5000

6000

18500

Vije tijd

2000

1500

2500

6000

Varia

4000

1250

2000

7250

Totaal

37500

35250

37000

109750
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Kosten
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Een document afdrukken
In dit hoofdstuk leert u om :
Uw document weer te geven alvorens het af te drukken
De laatste wijzigingen aan uw document aan te brengen
De afdrukopties te bepalen
Uw document af te drukken

HET AFDRUKVOORBEELD (PRINT PREVIEW)
Alvorens een document af te drukken, is het mogelijk een beeld op te roepen van
het document zoals het zal worden afgedrukt. Dit stelt u in staat de laatste
aanpassingen te maken zodat uw document meteen perfect afgedrukt wordt.
Volg het menu FILE (BESTAND)
PRINT PREVIEW (AFDRUKVOORBEELD) of klik op
het icoontje
van de STANDARD-werkbalk.

De werkbalk Print preview (Afdrukvoorbeeld)

Verstuurt het document naar de printer.
Verandert afwisselend de cursor in een vergrootglas / in een
normale muisaanwijzer.
Laat u toe enkel de huidige pagina te bekijken.
Laat u toe meerdere pagina’s tegelijk te bekijken.
Laat u toe het zoom-percentage in te stellen.
Toont of verbergt de linialen bovenaan en links van de pagina.
Probeert in de mate van het mogelijke de tekst te herschikken,
zodat het gehele document op zo weinig mogelijk pagina’s past.
Toont de pagina op een volledig scherm.

Meerdere pagina’s op het scherm tonen
Indien uw document meerdere pagina’s bevat, kunt u meerdere pagina’s
tegelijkertijd op het scherm weergeven :
1. Klik op de knop

van de Print Preview-werkbalk.
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Verlaat de afdrukvoorbeeld-modus.
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Opmerking
Nadat u een
pagina
selecteerde, zal
uw muisaanwijzer
de vorm van een
vergrootglas
aannemen
wanneer u zich
binnen deze
pagina verplaatst.

2. Kies het aantal pagina’s dat u wenst weer te geven door met de muis het
aantal pagina’s in het raster te selecteren door te slepen.

3. Om één van de pagina’s groter weer te geven, volstaat het deze pagina te
selecteren en te klikken op de zone die u wenst te vergroten.
4. Om terug te keren naar de weergave met meerdere pagina’s, kunt u in de zone
klikken die u zojuist vergroot hebt.

Wijzigingen aanbrengen
Wanneer u uw document bekijkt, is het mogelijk dat u enkele foutjes in het
document opmerkt. U kunt uw document wijzigen in het afdrukvoorbeeld.
1. Klik in de pagina om in te zoomen.
. Uw muisaanwijzer zal veranderen en zal de
2. Klik vervolgens op de knop
vorm van een cursor aannemen zodat u de mogelijkheid hebt aanpassingen te
maken in uw document.
3. Om opnieuw te kunnen zoomen, klikt u nogmaals op het icoontje

.

HET DOCUMENT AFDRUKKEN (PRINT)
Om een document af te drukken, dient dit geopend te zijn, en actief op het scherm.

Via het icoontje
U kunt het icoontje
van de STANDARD (STANDAARD) - werkbalk gebruiken,
maar opgepast ; het dialoogvenster PRINT (AFDRUKKEN) zal niet verschijnen, de
standaardwaarden worden gerespecteerd en het document wordt meteen naar de
printer gestuurd.

1. Volg het menu FILE (BESTAND)

PRINT (AFDRUKKEN).

2. Selecteer de gewenste opties en bevestig met

.
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Via het menu
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In het dialoogvenster kunt u het aantal af te drukken copies specifiëren alsook de
pagina’s die u wenst af te drukken en de afdrukvolgorde.
U hebt tevens toegang tot meer specifieke opties via de knop

.

Een nieuwe heel interessante optie : de mogelijkheid om meerdere pagina’s van
uw document op 1 A4-pagina af te drukken bijvoorbeeld om 2 pagina’s naast
mekaar af te drukken. Voordien moest u gebruik maken van de verkleinfunctie van
een kopieerapparaat.
Deze opties vindt u terug in de zone ZOOM in de rechterbenedenhoek van het
dialoogvenster.

Om 2 pagina’s naast mekaar af te drukken op een A4-formaat :

2. Specifieer het formaat A4 in de zone SCALE TO PAPER SIZE.
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1. Kies ‘2 pages’ in het veld PAGES PER SHEET.
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