
LES 3: Microsoft Office en zijn basisfuncties 

 
1. De lln starten een tekst verwerkend programma (MS Word, open office Writer,...). De functies 
van het programma moeten niet gekend zijn om de les te starten.   
Zoek op je bureaublad een icoontje van word en klik hierop.  
 

 
2. Wat kunnen we met dit programma doen? Voor welke beroepen zou je het kunnen gebruiken? 
Wanneer kunnen we dit zelf gebruiken?  
Het is een programma om teksten in te schrijven. Journalisten, schrijvers, mensen die brieven 
schrijven,… Zelf kunnen we het programma gebruiken om boekbesprekingen en taken te maken. 

 

 

 



 

 
3. Je typt je naam en indien je met 2 aan een computer werkt typ je ook de naam van je buur. Nu 
tracht je het lettertype te vergroten.  
Je duidt je naam aan door met je pijltje achter je naam te gaan staan, je klikt op de linker muisknop 
en gaat tegelijkertijd over je naam. Als het goed id kleurt deze blauw. Nu ga je bovenaan opzoek 
naar een vakje met een cijfer in. Naast dit vakje staat een pijltje klik naar beneden en kies een 
groter cijfer, je naam zal ook groter worden.  

 
4. Wie weet er nu hoe we je naam in een ander kleurtje kunnen zetten?  
Je gaat opzoek naar een hoofdletter A met een gekleurt streepje onder. Je drukt op het kleine pijltje 
er naast en kiest een nieuwe kleur.  
 

 
 



5. Je kan nu ook je naam onderlijnen, vet maken en cursief zetten. Hoe doen we dit?   
Je gaat eerst opzoek naar een icoontje dat dit kan doen. Als het goed is zie je 3 letters naast 
elkaar staan. De B, I en U deze zorgen ervoor dat je het lettertype aanpast naar vet, cursief of 
onderlijnd.   
 

 
 
6. We gaan ook onze pagina nog wat mooier maken. Je kan vormen en figuren invoegen en deze 
een gepast kleurtje geven.  
Je gaat opzoek naar de knop INVOEGEN. Als je hierop drukt zullen je icoontjes bovenaan 
wijzigen. Je zoekt nu het woord VORMEN, er verschijnt nu een hele kolom vol vormen. Je kiest 
een vorm en zet deze op je blad.  

 
 

 



 
7. Je kan nu ook de vorm een nieuw kleurtje geven. 
Je ziet bovenaan kleuren verschijnen, deze kan je gebruiken om je figuur een nieuwe kleur te 
geven, maar je kan ook OPVULLEN VAN VORM gebruiken, hier zijn andere kleuren beschikbaar.   

 
 

8. Je kan ook kiezen voor andere opvulvormen als BITMAP en KLEUROVERGANGEN dit zorgt voor 
een leuke toets.  
Je klikt bij OPVULLEN VAN VORM niet op een kleur, maar je kiest voor Kleurovergang of Bitmap en 
dan krijg je dit! 

 
 
9. Je kan de leerlingen een taak geven die ze moeten afwerken en je geeft hen ook de kans zelf 
opzoek te gaan naar een leuke functie.  
Je kiest nu zelf nog 5 verschillende vormen, al deze vormen geef je een andere kleur. Wie dit af 



heeft gaat opzoek naar het inkleuren van je hele pagina!  
OPLOSSING: Je klikt op PAGINA-INDELING, je krijgt bovenaan weer nieuwe icootjes en daar zoek je 
naar paginakleur ook hier kan je kiezen voor kleurovergangen en andere patronen.  

 
 
 
 
SUCCES!!!! 


