WINDOWS 10 OEFENING: TAAKBALK
DOEL VAN DEZE OEFENING
1. De onderste regel van het Windows 10 bureaublad is de taakbalk.
2. In deze oefening gebruik je de taakbalk om actieve apps (apps die in gebruik zijn) te
herkennen en om van de ene app naar de andere te “springen”.
3. Tevens leer je hoe je meer apps aan de taakbalk kunt toevoegen en hoe je ze
verwijdert.
Als je er niet helemaal uitkomt of dit nog eens wilt nalezen, kijk dan op:
• https://adamcomputerhulp.nl/windows_tips1.html#taakbalk_knoppen.
• https://adamcomputerhulp.nl/windows_tips2.html#vensters.

OEFENING
1. Zorg er eerst voor dat alle apps zijn gesloten. Als je apps open hebt staan, klik dan op
het kruisje rechtsboven in het venster van de apps om deze te sluiten.
2. Als je nu naar het linkerdeel van de taakbalk kijkt, staat daar een aantal ikoontjes.
a. Onder geen enkel ikoontje staat een streep. Dit betekent dat er geen apps
actief zijn.
3. Je gaat nu twee apps starten:
a. Klik op de Windows startknop
linksonder op het scherm.
b. In de linkerkolom staan alle apps. Blader naar de letter R en klik dan op
Rekenmachine.
c. Als je nu naar de taakbalk kijkt, zie je het ikoontje van de rekenmachine.
Onder dit ikoontje staat een streep omdat de rekenmachine actief is. Ook
staat er een vierkantje om het ikoontje om aan te geven dat je met de
rekenmachine bezig bent.
d. Laat de rekenmachine gewoon op het scherm staan en klik weer op de
startknop. Klik nu op Accessoires en vervolgens op Wordpad.
e. Als je naar de taakbalk kijkt, zie je nu ook het ikoontje van Wordpad.
f. Onder zowel het Wordpad- als het Rekenmachine-ikoontje staat een streep
omdat beide actief zijn. Maar alleen om het Wordpad-ikoontje staat een
vierkantje om aan te geven dat je met die app bezig bent.
g. Klik nu op het venster van de rekenmachine en merk op dat in de taakbalk het
vierkantje niet langer om Wordpad staat maar om de Rekenmachine.
4. De taakbalk gebruiken om van de ene app naar de andere te “springen”:
a. Maximaliseer het venster van Wordpad door rechtsboven in het Wordpadvenster op de middelste knop
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b. Wordpad neemt nu het volledige scherm in beslag. Maar je weet dat onder
Wordpad het rekenmachine-venster staat. Klik in de taakbalk op het ikoontje
van de rekenmachine. Voila, daar verschijnt de rekenmachine!
c. Klik nu in de taakbalk op het ikoontje van Wordpad. Nu zie je Wordpad weer
volledig.
d. Zo kun je dus via de ikoontjes in de taakbalk altijd makkelijk tussen actieve
apps springen.
5. Apps minimaliseren en weer tonen via de taakbalk:
a. Klik eens een keer of 6 op het Wordpad-ikoontje in de taakbalk. Om en om
wordt Wordpad geminimaliseerd en vervolgens weer getoond.
b. Dit is een handigheidje om even andere vensters te kunnen bekijken.
6. Apps sluiten via de taakbalk:
a. Zoals je weet kun je een app altijd sluiten door op het kruisje rechtsboven in
het venster te klikken. Maar het kan ook vanuit de taakbalk.
b. Schuif de muis (zonder te klikken!) maar eens over het ikoontje van de
rekenmachine in de taakbalk; er verschijnt een miniatuur van de
rekenmachine. Als je de muis over die miniatuur schuift, kun je rechtsboven
het miniatuur op het kruisje klikken om de app te sluiten. Doe dit maar eens
voor de rekenmachine.
c. Sluit nu op deze manier ook de Wordpad-app vanuit de taakbalk.
7. Apps toevoegen aan de taakbalk:
a. Het handige van de taakbalk is dat je daar maar één keer op het ikoontje van
een app hoeft te klikken om die app te starten. En de taakbalk is altijd
zichtbaar; er ligt nooit een venster overheen.
b. Je zou dus in de taakbalk de apps kunnen zetten die je het meest gebruikt.
c. Laten we de Weer-app in de taakbalk zetten: klik op de startknop en blader
naar beneden totdat je de Weer-app ziet. Sleep deze app naar een leeg deel
van de taakbalk. Als Windows de tekst “Koppeling” toont, laat je de muis los.
Nu staat het Weer-ikoontje
in de taakbalk.
d. Voortaan kun je met één klik de Weer-app starten. Doe het maar eens.
e. Voeg nu ook de rekenmachine-app toe aan de taakbalk.
f. Je kunt de volgorde van de ikoontjes op de taakbalk veranderen: sleep het
rekenmachine-ikoontje maar eens een stuk naar links.
8. Apps verwijderen van de taakbalk:
a. Als je een app in de taakbalk toch niet zo vaak gebruikt, dan kun je deze weer
uit de taakbalk verwijderen. De app blijft dan wel op de computer staan; het
ikoontje verdwijnt alleen uit de taakbalk.
b. Om de Weer-app uit de taakbalk te verwijderen, rechtsklik je op het Weerikoontje; vervolgens klik je op Van taakbalk losmaken.
c. Je kunt nu hetzelfde doen met de rekenmachine-app.
Tot zover deze oefening. Je ziet hoe handig de taakbalk is om o.a. apps snel te starten,
om te herkennen welke apps actief zijn en om tussen apps te springen.
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