WINDOWS 10 OEFENING: TEGELS
DOEL VAN DEZE OEFENING
1.
2.
3.
4.

In deze oefening leer je om te gaan met tegels in het startmenu van Windows 10.
Je voegt tegels toe en ziet hoe je de plaats en grootte van tegels kunt veranderen.
Je maakt een tegelgroep en verplaatst een groep.
Tot slot leer je tegels uit het startmenu te verwijderen.

Als je er niet helemaal uitkomt of dit nog eens wilt nalezen, kijk dan op:
• 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. Het rechterdeel van het startmenu bestaat uit
tegels.
b. Elke tegel is een app (een programma). Dus als je op een tegel klikt, start je de
desbetreffende app.
c. Je kunt zelf tegels aan het startmenu toevoegen en je kunt bestaande tegels
verwijderen. Ook kun je tegels naar eigen wens organiseren.
2. Je gaat nu eerst enkele tegels toevoegen:
a. Als het startmenu nog niet is geopend, klik dan op de startknop.
b. Klik in het linkerdeel van het startmenu op Accessoires en blader een stukje
naar beneden totdat je de Wordpad-app ziet staan. Sleep nu deze app van de
linkerkolom naar het rechterdeel van het startmenu. Zodra je de muis loslaat,
zie je een tegel voor Wordpad.
c. Ga in het linkerdeel van het startmenu nogmaals naar Accessoires; je ziet
daar ook de Kladblok-app staan. Sleep deze app van de linkerkolom naar het
rechterdeel van het startmenu. Nu heb je ook een tegel voor Kladblok.
d. Voeg tot slot nog een tegel toe voor de Weer-app.
3. De grootte van een tegel wijzigen:
a. Het zou handig zijn als de tegel van de Weer-app wat groter wordt afgebeeld.
Rechtsklik daarom op de tegel van deze app en klik op Formaat wijzigen; kies
voor Groot. Zo, dat is nog eens duidelijk!
b. Verander ook het formaat van de Wordpad en Kladblok-tegels: kies bij beide
voor Klein.
4. Een tegelgroep maken en verplaatsen:
a. Door tegelgroepen te maken kun je tegels (en dus apps) georganiseerd bij
elkaar houden en er een naam aan geven. Dat is overzichtelijker dan veel
ikoontjes op je bureaublad.
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b. Zet de drie tegels die je zojuist hebt gemaakt naast elkaar; houd boven de
tegels ongeveer een centimeter ruimte vrij. Door deze ruimte vrij te houden
worden de tegels als groep beschouwd.
c. Schuif met de muis over de vrije ruimte boven de tegels totdat je “Naam aan
groep geven” ziet. Klik op die tekst en geef jouw groep de naam Mijn
favoriete apps.
d. Naast de naam van de groep zie je dit symbool
. Als je daarop klikt en de
muis ingedrukt houdt, kun je de hele groep naar een andere plaats slepen.
e. Sleep de groep met jouw favoriete apps naar linksboven in het startmenu.
5. Tegels verwijderen uit het startmenu:
a. Je gaat nu jouw drie tegels verwijderen. Dit betreft alleen de weergave als
tegel in het startmenu, de apps blijven gewoon op de computer staan.
b. Rechtsklik op de Wordpad-tegel en klik op Van Start losmaken. De tegel
verdwijnt meteen. Doe hetzelfde met de tegels voor Kladblok en Weer.
Tot zover deze oefening. Zoals je hebt gezien kun je tegels naar eigen wens gebruiken,
aanpassen en groeperen om makkelijker en sneller met apps te werken.

windows10_oefening_tegels_v1

Pagina 2 van 2

