WINDOWS 10 OEFENING: STARTMENU EN APPS
DOEL VAN DEZE OEFENING
1. In Windows 10 start je een app vanuit het startmenu. Je bereikt dit menu door op de
startknop te klikken.
2. In deze oefening leer je apps te vinden in het startmenu.
3. Je opent verschillende apps en sluit ze weer.
4. Je leert de grootte van het startmenu aan te passen.
Als je er niet helemaal uitkomt of dit nog eens wilt nalezen, kijk dan op:
• https://adamcomputerhulp.nl/windows_tips1.html#bureaublad.
• https://adamcomputerhulp.nl/windows_tips1.html#bureaublad_aanpassen.

OEFENING
1. Klik met de muis op de Windows startknop
linksonder op het scherm.
a. Je ziet nu het startmenu. Klik nog een keer op de startknop en het startmenu
verdwijnt weer.
b. Druk op het toetsenbord van je computer op de Windows toets
(links van
de spatiebalk). Ook nu verschijnt het startmenu en het verdwijnt weer als je
nogmaals op de toets drukt.
c. Zo kun je het startmenu dus op twee manieren openen en sluiten. Gebruik de
manier die je het makkelijkst vindt.
2. Open het startmenu. In het linkerdeel van het menu staat een lange lijst met apps.
a. Gebruik het wieltje van je muis om naar beneden te “scrollen” (bladeren). Je
ziet dat de apps in alfabetische volgorde staan.
b. Blader naar de letter R en klik dan op Rekenmachine.
c. Nu sluit automatisch het startmenu en opent de Rekenmachine-app.
d. Gebruik de muis om een berekening te maken. Hoeveel is 14 x 36?
3. Laat de rekenmachine gewoon op het scherm staan en klik weer op de startknop.
a. Het is de bedoeling dat je nu de Weer-app gaat starten, maar de W staat
natuurlijk bijna onderaan in de lijst.
Daarom is het makkelijker eerst op een letter in de lijst met apps te klikken,
bijv. op de A of de B (elke letter werkt hetzelfde). Nu toont Windows alle
letters van het alfabet. Klik daar op de letter W.
b. De lijst met apps wordt nu getoond vanaf de letter W en je ziet meteen de
Weer-app. Da’s makkelijk! Klik nu op de Weer-app om deze te openen.
c. Typ Amsterdam in om het weerbericht te zien voor Amsterdam. Wat is het
weer in Parijs?
4. Laat de Weer-app gewoon op het scherm staan en klik weer op de startknop.
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a. Zoals je weet staat links in het startmenu een lijst met apps. Rechts staan
“tegels”; daar ga je later mee aan de slag in een andere oefening.
b. Het is mogelijk om de grootte van het startmenu aan te passen. Je kunt het
groter of kleiner maken door de randen te slepen.
c. Ga met de muis op de rechterrand van het startmenu staan. Als de muis
precies op de rand staat, verandert het pijltje van de muis in een dubbele pijl
. Klik op dat moment op de muisknop en sleep het startmenu een flink
stuk naar rechts of naar links. Zoals je ziet wordt het menu breder dan wel
smaller.
d. Als je met de muis op de bovenrand van het startmenu gaat staan verandert
het muispijltje in een verticale dubbele pijl . Door dan op de muis te klikken
en omhoog of omlaag te slepen kun je de hoogte van het menu aanpassen.
e. Kies nu voor een breedte en hoogte van het startmenu die je het beste vindt.
5. Op het bureaublad staan nog de Rekenmachine en Weer-apps.
a. Sluit deze apps door op het kruisje
rechtsboven in de vensters te klikken
(het kruisje kleurt rood als je de muis eroverheen beweegt).
Tot zover deze oefening. Zoals je hebt gezien kun je apps vanuit het startmenu openen
en kun je de grootte van het startmenu aanpassen.
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