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Colofon 

Kennismaking met het internet is een product van het IT-huis, een project van KlasCement dat 

ondersteuning biedt aan digitale kansenprojecten. In het kader van iBuurt worden initiatielessen 

computer en internet aangeboden aan buurtorganisaties die werken met digitale kansengroepen.  

Het IT-huis wordt ondersteund door de Telenet Foundation en de POD Maatschappelijke Integratie.  

 

 

 

 

IT-huis 
St-Pietersaalststraat 38 - 9000 Gent 

09 221 54 56 

info@ithuis.be 

www.ithuis.be / www.digikansen.be  

 

 

 

 
‘Kennismaking met het internet’ van IT-huis is in licentie gegeven volgens een Creative Commons 

Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 2.0 België licentie. 

Gebaseerd op een werk op www.ithuis.be. 

  

Toestemming met betrekking tot rechten die niet onder deze licentie vallen zijn beschikbaar voor 

http://creativecommons.org/international/be/. 

VU:  Educentrum vzw, Westkapelse Steenweg 19, 8380 Dudzele 

http://www.telenetfoundation.be/
http://www.mi-is.be/index_nl.htm
http://www.ithuis.be/
mailto:peter@ithuis.be
http://www.ithuis.be/
http://www.digikansen.be/
http://www.ithuis.be/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/
http://www.ithuis.be/
http://creativecommons.org/international/be/
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Hoofdstuk 1: het internet verkennen   

Wat is het internet?   
Het internet bestaat nog niet zo heel lang, maar wordt wel door heel veel mensen gebruikt.  

Internet is een verbinding van verschillende computernetwerken. 

Een computernetwerk is een verbinding van verschillende computers die verbonden zijn met 

eenzelfde printer. Dit is meestal in eenzelfde kamer maar niet altijd.  

 

 Vele computer- 

 

 netwerken over 

                        de hele wereld 

 

 

Jouw computer is via het internet verbonden met verschillende computers ter wereld. Internet 

maakt het mogelijk informatie van op een andere computer te zien. Dit wil zeggen dat jouw 

computer gegevens kan ontvangen en versturen van andere (onbekende) computers. 

 

 

TIP: Je kan via het internet dus met mensen aan de andere 

kant van de wereld communiceren. 

 

 

Waarvoor kan je het internet gebruiken?  
Het internet bestaat uit verschillende websites die informatie bevatten. Door op het internet te 

zoeken kan je heel veel te weten komen.  

 

 

Figuur 2: een 

computernetwerk 

Figuur 2: het internet 
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Figuur 5: 

een modem 

Figuur 5: internetaansluitingen 

Mensen gebruiken internet om  

- het uur van een film in de cinema op te zoeken  

- de weg op te zoeken naar bijvoorbeeld het station  

- de treinuren op te zoeken 

- informatie over de werkloosheidsuitkering, kinderopvang en vele andere op te zoeken 

- te weten wat er deze maand allemaal doorgaat in de stad waar men woont  

 

 

 

 

 

Wat heb je nodig om met internet te kunnen starten? 
Je kan natuurlijk niet zo maar met het internet beginnen werken. Ten eerste moet je een basiskennis 

hebben over hoe je met internet aan de slag kan. Dit zal je in deze cursus leren. Ten tweede zijn er 

ook een aantal technische voorwaarden verbonden aan het werken met internet. 

 

Om internet te kunnen gebruiken heb je niet alleen een computer maar 

ook  steeds een server nodig.  

Een server is een soort computer waarop verschillende websites staan 

waarop mensen kunnen zoeken wanneer ze op het internet surfen.  

 

 

 

Om op het internet te kunnen zoeken, ook wel surfen genoemd, heb je steeds een 

modem  nodig die op een internetaansluiting is aangesloten. De internetaansluiting kan 

via de telefoon maar ook via de kabel verlopen. De modem is met de 

internetaansluiting verbonden.  

Opmerking: voorbeelden van internetaansluitingen zijn onder 

andere Telenet, Belgacom en Versatel 

 

Vraag: herinner je zelf nog momenten waarop je niet aan voldoende informatie geraakte om te 

doen wat je wilde doen?  

Veel van jullie voorbeelden zullen jullie na afronding van deze cursus zelf kunnen oplossen!  

Veel succes! 

Figuur 3: computers via 

internet met een server 

verbonden 
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Daarnaast is er nog de router. De  router beslist naar welke 

computer binnen het computernetwerk de binnenkomende 

berichten worden gestuurd. Je kan de router dus eigenlijk 

vergelijken met een soort ‘routeplanner’ of met een GPS voor in de 

auto. 

 

GPS ROUTER 

Een GPS brengt stuurt de auto naar de juiste 

plaats 

Een router stuurt de berichten naar de juiste 

computer 

 

Samenvatting 
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Hoofdstuk 2: internet starten  

Verbinding maken met het internet 
Om verbinding met het internet te kunnen maken bestaat er een snelle en een minder snelle manier. 

We beginnen met de snelle manier via de sneltoets.  

Manier 1 

Om internet op te starten moet je op het bureaublad op de sneltoets  voor het internet  

klikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik met je linker muisknop op de sneltoets om het internet op te starten 

 op de knop   

Het internet wordt nu geopend.  

Manier 2 

 

 

 

 

 

STAP 1: Klik op de startknop links onderaan 

het scherm 

 

Sneltoets internet 

startknop 
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STAP 2: klik op ‘alle programma’s’ 

 

 

 

 

 

 

  STAP 3: klik op de knop voor ‘internet 

explorer’ 

 

 

 

STAP 4: internet opent en je komt op de 

startpagina terecht  
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Hoofdstuk 3: Aan de slag met internet 

De internetpagina 
Wanneer je het internet opent komt je terecht op de internetpagina. Een internetpagina is elke 
pagina op het internet. Deze pagina bestaat altijd uit een aantal knoppen en een aantal balken.  

Hieronder worden de belangrijkste balken en knoppen  besproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: voorbeeld van een internetpagina  

Balk 

Knoppen 
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Internetbalken  
De internetpagina van het internet bestaat uit verschillende balken. Elke balk heeft zijn eigen functie.  

Om goed met het internet te kunnen werken moet je eerst weten wat de belangrijkste balken 

betekenen.  

Titelbalk  

In deze balk staat de naam van de toepassing waarmee je aan het werken bent. Wanneer je op de 

website van stad Merelbeke aan het zoeken bent zal er  bijvoorbeeld staan  

“Gemeente Merelbeke – Windows Internet Explorer” .  

Dit betekent dat je op Internet Explorer op de website van gemeente Merelbeke aan het kijken bent. 

De toepassing is Windows Internet Explorer 

 

Titelbalk 

Menubalk  

Werk- en 

knoppen-

balk 

Statusbalk  

Taakbalk

k 

Adresbalk  

http://www.merelbeke.be/
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Adresbalk  

In deze balk staat het internetadres of ook wel webadres  van de webpagina waarop je aan het werk 

bent.  

Een internetadres of webadres kan je eigenlijk vergelijken met een telefoonnummer: om te bellen 

moet je het telefoonnummer ingeven. Om een website te bezoeken moet je het internetadres of 

webadres ingeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het is belangrijk dat er geen fouten in het webadres staan (bijvoorbeeld een letter verkeerd of een 

puntje vergeten), want anders zal het internet de website waar je naartoe wilt gaan niet terugvinden. 

Wanneer je een verkeerd telefoonnummer draait kom je ook niet bij de juiste persoon terecht.  

Naam van de 

toepassing 

www.ithuis.be  09/221.54.56 

 

http://www.ithuis.be/
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Een webadres bestaat uit verschillende vaste onderdelen. We vertrekken opnieuw van een bestaand 

webadres (www.ocmw.merelbeke.be).  

1. www.  De ‘www’ staat steeds voor de afkorting van het 

World Wide Web  

2. ocmw merelbeke In het middenstuk staat steeds de naam van de 

persoon of de organisatie die de website openstelt.  

De website van het ocmw Merelbeke wordt door het 

ocmw zelf aangeboden.  

3.  Afkortingen per land  

 

OF 

De afkorting van het 

land waarin de 

aanbieder woont 

Voorbeelden zijn: 

België: .be 

Nederland: .nl 

Frankrijk: .fr 

Een andere afkorting .ac: voor hogescholen en universiteiten 

(www.ugent.ac.be)  

.org: voor organisaties (www.mobileschool.org)  

.com: voor commerciële instellingen (www.kbc.com)  

.net: voor iedereen (www.klascement.net)  

Verkeerd telefoonnummer 

09/221.54.5 

(laatste getal vergeten) 

Verkeerd webadres: 

wwwithuis.be 

(puntje vergeten) 

http://www.ocmw.merelbeke.be/
http://www.ugent.ac.be/
http://www.mobileschool.org/
http://www.kbc.com/
http://www.klascement.net/
http://www.ithuis.be/
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.edu: voor educatieve instellingen (www.usi.edu)  

 

Om naar een website te gaan typ je het webadres in de titelbalk. We gaan even samen naar de 

website van het OCMW Merelbeke.  

Typ het webadres www.ocmw.merelbeke in de titelbalk en druk daarna op of op de ENTER-

toets op jouw toetsenbord. Je zit nu op de startpagina van het OCMW Merelbeke.  

 

Statusbalk  

Deze balk geeft weer of je al dan niet nog moet wachten tot de pagina geladen is. Wanneer de 

pagina volledig geladen (geopend) is dan geeft de balk het signaal ‘gereed’.  

 

Wanneer Internet Explorer nog bezig is met het laden of ophalen van de pagina dan verschijnt er 

‘wachten op webadres’ bijvoorbeeld: ‘wachten op www.ocmw.merelbeke.be‘ in plaats van ‘gereed’.  

 

Taakbalk  

In deze balk kan je zien welke toepassingen en 

websites op de computer op dat moment 

worden gebruikt. Je vind op de taakbalk ook 

steeds de startknop terug.  

 

http://www.usi.edu/
http://www.ocmw.merelbeke/
http://www.ocmw.merelbeke.be/
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Momenteel wordt er op deze computer gesurft op de website van het OCMW Merelbeke en is men 

aan het werk aan een cursus internet. Er is ook een map met afbeeldingen geopend.  

Knoppen in de adresbalk 
Voor het webadres staan nog een aantal knoppen: 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze knop ‘vernieuwen’ druk je in wanneer je 

wil dat Internet Explorer controleert of er 

intussen veranderingen op de webpagina 

gebeurd zijn. Wanneer er veranderingen 

geweest zijn dan past Internet Explorer de 

pagina aan door de veranderingen in de pagina 

te zetten  

 

 

Je duwt op deze knop wanneer je wil dat 

Internet Explorer stopt met het ophalen en 

openen van de webpagina die je aanvraagde 

 Met de linker pijl ga je naar de vorige 

webpagina. Met de rechter knop ga je naar de 

volgende webpagina die je opende. Internet 

Explorer houdt dus bij welke webpagina’s je 

opende 

Openstaande 

toepassingen  Startknop  

vernieuwen 
Stoppen met 

ophalen  

Vorige 

/volgende 

webpagina 
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Hoofdstuk 4: Surfen op het internet 

Het wereldwijde web 
Het internet bestaat uit verschillende toepassingen onder andere e-mail en downloaden. Een andere  

toepassing is het wereldwijde web of ook wel World Wide 

Web genoemd  

Het wereldwijde web is een verzameling van websites. Om 

van deze toepassing gebruik te maken moet je een webadres 

ingeven in de adresbalk op het scherm. Het webadres begint 

altijd met de afkorting www. Deze afkorting staat voor het 

‘wereldwijde web’.  

Het wereldwijde web maakt het mogelijk om over de hele 

wereld of dus wereldwijd dingen op te zoeken via het 

internet. Je kan dingen opzoeken die op een andere 

computer aan de andere kant van de wereld staan.  

Bijvoorbeeld van een website op het wereldwijde web: 

www.merelbeke.be 

Wat is een website? 
Een website is een verzameling van verschillende pagina’s waar foto’s, tekst en informatie in staat. 

De eerste pagina van een website heet de startpagina. 

Het wereldwijde web is eigenlijk een heel grote online bibliotheek.   

Bibliotheek Wereldwijde web 

In een bibliotheek 

zitten veel boeken 

 

Het internet bestaat 

uit veel websites 

 

Een boek bestaat uit verschillende 

hoofdstukken 

Een website bestaat uit verschillende 

webpagina’s 

Door de titel van het boek kan je het boek 

steeds gemakkelijk terugvinden 

Een website is eveneens gemakkelijk terug te 

vinden wanneer we het internetadres of 

websiteadres kennen 

 

http://www.merelbeke.be/
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Nu je weet dat het wereldwijde web bestaat uit verschillende websites kan je leren hoe je een 

website kan bezoeken.  

Een website bezoeken  
Een website kan je bezoeken door het webadres in te typen in de adresbalk. Om op een website te 

kunnen bladeren, moet je eerste het adres van de website in de adresbalk ingeven. Daarna klik je op 

ENTER op je toetsenbord of op het icoontje in de adresbalk. Je komt op de startpagina 

terecht. 
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Bewegen over de internetpagina 
 

 

 

 

  

 

  

Surfen op het internet 
Het wereldwijde web bestaat uit duizenden websites die met elkaar verbonden zijn door middel van 

hyperlinks. Wanneer je op verschillende websites aan het kijken bent voor informatie, ben je aan het 

surfen.  

 

Een hyperlink kan je vergelijken met een deur die je open waardoor je in een nieuwe kamer komt.  

 

3 

1 

2 

 Rechts van het scherm  zie je een 

verticale balk. Dit is de schuifbalk.  

Je kan de schuifbalk naar boven en 

beneden verschuiven door  

- Op het schuifpijltje naar 

omhoog  (1)  (2) te 

klikken.  

- De schuifknop te verslepen 

(3) 

Surfen op het internet betekent dus dat je verschillende 

pagina’s of websites opent door op hyperlinks te klikken 

(zie ‘de hyperlink’ verder in de cursus). Zo kan je naar 

informatie zoeken. 
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DEUR 

OPENEN 

   HYPERLINK OPENEN 

 

 Je ben op 

zoek naar een schaar 

in de woonkamer 

 
 
 

Je zoekt naar 

informatie over een 

openbare 

computerruimte 

 

 

Je vindt de schaar niet 

en denkt “ze moet 

ergens anders liggen”. 

Je gaat naar de 

badkamer om verder 

te zoeken 

 

 
 
 
 
 
 
 

Je vindt niet direct 

informatie op de 

startpagina. Je gaat 

op zoek naar verdere 

info vanuit de 

startpagina.  

 

 

Dit doe je door aan de 

deurklink te trekken  

 
 

Dit doe je door op de 

website te zoeken 

naar hyperlinks en 

erop te klikken. Je 

klikt op ‘lokaal 

dienstencentrum’ en 

nadien op ‘openbare 

computerruimte’ 
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De deur gaat open   De website opent 

 

 

Je bent in de 

badkamer. Misschien 

vind je daar de schaar 

wel? 

 

 
 
 
 
 

Misschien vind je hier wel wat je zoekt? 

 

Een hyperlink zal steeds van kleur veranderen wanneer je er met de cursus over beweegt. De cursor 

verandert op dat moment ook in een handje 

De hyperlink 
Door op de hyperlink te klikken opent er een andere pagina of website.  

Hoe herken je een hyperlink?  

- De cursor verandert in een handje  

- De hyperlink verandert van kleur. Je ziet bijvoorbeeld dat iBUURT 

donkerder is van kleur. Dit komt omdat je over iBUURT beweegt 

en Internet Explorer wil aangeven dat het een hyperlink is. 

 

- Er komt een lijn onder de hyperlink te staan  zoals bijvoorbeeld: 
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Zoeken via een zoekrobot 

Wat is een zoekrobot? 
Een zoekrobot is een instrument waarmee je informatie kan opzoeken. Een zoekrobot gaan op zoek 

binnen de verschillende websites op het World Wide Web naar de informatie die jij opvraagt.  

Voorbeelden van zoekrobotten 
Met een zoekrobot kan je informatie zoeken. Voorbeelden van een zoekmachine zijn  

 

 

 

 

 

www.google.be 

 

 

 

 

 

 

www.altavista.com 

Aan de slag met de zoekrobot 
Zoeken met een zoekrobot doe je via een zoekterm of een zoekthema. 

Stel dat je bijvoorbeeld op zoek bent naar informatie over kinderopvang in de gemeente Merelbeke.  

Hierbij kan je als volgt te werk gaan:  

http://www.google.be/
http://www.altavista.com/
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1. Ga naar de zoekrobot www.google.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Geef in het witte tekstvak de zoekterm ’kinderopvang in Merelbeke’ in en druk op de knop 

‘google zoeken’ 

 

 

 

3. Een nieuwe pagina zal openen met allemaal links naar webpagina’s. Nu kan je op een link 

naar keuze klikken om de informatie op de pagina op te vragen.  

 

 

 

 

http://www.google.be/
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Je komt terecht op een nieuwe webpagina waarop je kan opzoeken welke kinderopvang het 

dichts bij jou in de buurt is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Je kan op de verdere links doorklikken of terugkeren naar de vorige pagina wanneer je op 

deze pagina niet vindt wat je zoekt.  

Je kan terugkeren naar de vorige pagina door op de knop te drukken.  
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Je komt dan terecht op een vorige pagina: 

 

 

 

 

 

Het invulvak gebruiken 
Wanneer je binnen een website naar informatie wilt zoeken, kan je ook een zoekterm of zoekthema 

invullen in het invulvak.  

Stel dat je meer wil te weten komen over de sportactiviteiten in Merelbeke dan kan je in het 

invulactiviteiten ‘sport’ ingeven. Daarna druk je op de ENTER-knop op jouw toetsenbord.  
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Een nieuw venster verschijnt waarin je kan zien welke sportactiviteiten er in Merelbeke gevolgd 

kunnen worden.  Je kan nu verder klikken op de activiteit voor meer informatie.                                  



Kennismaking met het internet                                                 IT-huis www.ithuis.be  

26 

Een nieuw tabblad openen 
Je kan vanuit de internetpagina waarop je aan het surfen bent een nieuwe internetpagina openen 

zonder dat de reeds geopende pagina verdwijnt.  

Dit doe je door een nieuw tabblad te openen. Elke internetpagina wordt op een tabblad 

weergegeven.  Dit doe je door op het rechthoekje naast het geopende tabblad te klikken.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een nieuw tabblad zal dan openen.  

Merk op dat de internetpagina van de gemeente Merelbeke niet verdwenen is! 

 

 

Je kan nu in de adresbalk 

een nieuw internetadres 

ingeven. Daarna druk je op 

ENTER en de nieuwe 

internetpagina verschijnt.  

 



Kennismaking met het internet                                                 IT-huis www.ithuis.be  

27 

Stoppen met surfen op Internet Explorer 
 

Wanneer je klaar bent met surfen moet je nog de webpagina afsluiten. Dit kan heel eenvoudig door 

op het kruisje in de rechter bovenhoek te klikken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kan dat je meerdere webpagina’s hebt open staan. Dit wordt aangegeven door tabbladen.  

 

Wanneer je op het kruisje klikt om de webpagina te sluiten zal er in dit geval een nieuw venster 

verschijnen.  
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Wanneer je alle tabbladen wil sluiten klik je klikken. 

 

Wanneer je enkel de webpagina wil sluiten kan je op klikken. Je kan dan nog 

steeds verder werken in een ander tabblad.  
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Hoofdstuk 5: Mailen 

Naast het World Wide Web is e-mailen een andere toepassing van Internet Explorer.  

In dit hoofdstuk zal je leren hoe je een e-mailaccount moet aanmaken en hoe je e-mails kan 

versturen.  

Wat is e-mail? 
Een e-mail is het versturen van boodschappen via het internet. Een e-mail kan je best vergelijken 

met een postkaar of postbrief.  

POSTBRIEF  E-MAIL 

  

Schrijven en klaarmaken om te 

versturen 

 

  

 

Onderweg naar de ontvanger 

 

  

Ontvangen in brievenbus of 

mailbox/postvak IN 

 

Voordat je een e-mail kan versturen moet je eerst een e-mailadres hebben.  

Het e-mailadres 
Iedereen die een account heeft, heeft een eigen e-mailadres. Je kan een e-mail adres vergelijken met 

het adres van jouw woning: de postbode zal de post niet juist kunnen leveren wanneer het adres 

verkeerd op de enveloppe staat. Een e-mail zal ook niet juist geleverd worden wanneer het e-

mailadres niet juist is ingegeven.  
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Een e-mailadres heeft altijd dezelfde structuur 

Bijvoorbeeld: info@ithuis.be  

Info De naam van de gebruiker (meestal een 

persoonsnaam, naam van de dienst) 

@ Apenstaartje: dit betekent dat je de mail bij deze 

dienst verstuurt 

ithuis Dit is de naam van de provider bij wie de post 

aankomt. Dit is de organisatie of de persoon die 

diensten levert via het internet. 

.be Deze afkorting verwijst naar het land (hier: 

België) 

Gmail 
Gmail is de e-maildienst van Google. Het is een vorm van webmail: je kan je e-mailberichten op om 

het even welke computer met internetverbinding raadplegen.  

Een account aanmaken 
Wie aan de slag wil met Gmail, moet een Google account aanmaken. Een Google account is gratis . 

 

Surf naar www.gmail.com om een account aan te maken. 

 

Klik rechts onderaan op de link Aanmelden voor Gmail. 

 

  

 

 

mailto:info@ithuis.be
http://www.gmail.com/
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Je komt terecht in volgend formulier:  
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Vul het formulier in. Lees de algemene gebruiksvoorwaarden onderaan.  

Ga je akkoord? Klik dan onderaan op  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je verder naar je e-mail-account, klik dan rechts bovenaan op Laat mijn account zien.  

Aanmelden 
 

Surf naar mail.google.com. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Aanmelden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op                 . Je komt terecht in je Postvak IN.  

http://mail.google.com/
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Aan de slag! 
 

Enkele belangrijke knoppen van het postvak In venster 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 
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1. Om een nieuw bericht te typen, klik je op Nieuw bericht. 

2. De blauwe achtergrond geeft aan waar je jou bevindt. Hier is dat het Postvak IN.  

3. Alle berichten die je ooit verstuurd hebt, worden bewaard onder Verzonden berichten 

4. Verwijderen: met deze knop verwijs je berichten naar de prullenbak. Daar blijven ze nog 30 

dagen bewaard voordat ze definitief verwijderd worden.  

Een bericht lezen  
Stel je in de plaats van een verzonnen persoon: Peter Declerq.  

Je hebt 4 berichten. Berichten die je nog niet gelezen hebt staan altijd bovenaan, in het vet.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Om een bericht te openen, klik je op de afzender. De afzender is de persoon die het bericht naar 

jouw heeft verstuurd. In dit voorbeeld is dat Peter Declercq.  

 

Na het klikken wordt het bericht geopend 
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Peter heeft Ward  in deze e-mail een uitnodiging gestuurd voor zijn verjaardagsfeest. In bijlage zit 

een foto van een taart.  

Wat is een bijlage? 

Een bijlage kan je vergelijken met een CD in een enveloppe. Op de brief in de enveloppe staat een 

tekst en op de CD staat vaak nog wat extra informatie die bij de tekst hoort of de tekst verduidelijkt.  

Een bijlage openen 
Om een bijlage te openen moet je enkel op de knop Weergeven, klikken en je krijgt de bijlage in een 

nieuwe webpagina te zien. 

Je kan zien of er een bijlage in het bericht zit door het icoontje aan de rechter kant van het 

bericht.  
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Een e-mail bericht beantwoorden  
We gaan verder met de e-mail van Peter Declercq. Nadat je het bericht hebt geopend moet je nog 

antwoorden of je naar het feestje kan gaan of niet.  

Om te beantwoorden kan je kiezen tussen twee knoppen. Klik op één van de twee knoppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het nieuwe venster dat opent kan je het antwoord typen. Ben je klaar, klik dan onderaan op 

Verzenden. 
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Je krijgt een bevestiging: Het bericht is verzonden.  

 
 

Een bericht verwijderen 
Berichten verwijderen doe je met de bijhorende knop                 

In je postvak IN kan je meerdere berichten ineens verwijderen door een vinkje voor het bericht te 

plaatsen. 
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Je krijgt een bevestiging: 3 conversaties zijn verplaatst naar de Prullenbak. 

 

Een nieuw e-mail bericht maken  
Het kan zijn dat je zelf een bericht wil versturen. Stel dat je wil mailen naar stad Merelbeke met een 

vraag over een bepaalde activiteit binnen de stad.  

Je overloopt dan de volgende stappen.  

Druk op de knop ‘nieuw bericht’ in het postvak IN.  
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Een nieuwe pagina opent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Geef het e-mailadres in van de gemeente Merelbeke: gemeente@merelbeke.gov.be 

 

 

 

2. Geef het onderwerp van de e-mail in: vraag in verband met activiteiten in Merelbeke 

 

 

 

3. Typ de tekst 

 

 

 

 

 

4. Wanneer je klaar bent druk je op de knop  

 

1 

2 

3 

mailto:gemeente@merelbeke.gov.be
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5. De melding verschijnt. Je hebt een nieuw e-mail bericht verstuurd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bijlage toevoegen en versturen 
Wanneer je een nieuwe e-mail wil versturen kan je ook documenten aan deze e-mail toevoegen. Zo 

kan je onder andere een wegbeschrijving of een sollicitatiebrief versturen.  

 

Hiervoor druk je opnieuw op de knop ‘nieuw bericht’.  

In het vak ‘aan’ vul je opnieuw het e-mail adres in van de persoon die de e-mail moet ontvangen.  

Bij ‘onderwerp’ geeft je het onderwerp van de e-mail in.  

 

 

 

 



Kennismaking met het internet                                                 IT-huis www.ithuis.be  

41 

Daarna klik je op de knop  

 

 

Een nieuw venster wordt geopend. 

 

 

Het bestand dat je als bijlage wil toevoegen moet je nu uit de map halen waarin je het hebt 

opgeslagen. Dit doe je door op de mappen te klikken tot je aan het bestand bent aangekomen.  

Daarna klik je nog op ‘openen’ en je kan de mail verzenden.  


