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Browserknoppen

De webbrowser, onze surfplank door het wereldwijde web.

Vorige en volgende

Herladen

Adresbalk

Startpagina en favorieten

Een browser heeft verschillende handige knoppen om het navigeren op een webpagina gemakkelijker te maken.

Deze linkse knop kan je gebruiken als je de vorige internetpagina weer wil bekijken. 
De rechtse knop brengt je dan weer naar de volgende pagina.

Hiermee herlaad je de huidige pagina, zo heb je steeds de recentste versie van de webpagina op je scherm.

In de adresbalk kan je het adres van een website typen. Deze begint steeds met www. De http:// moet je niet typen.
Dit adres eindigt steeds met een extensie zoals com, be of nl.

Het huisje is het icoontje van jouw startpagina (dit is dus de pagina die steeds verschijnt wanneer je je 
browser opent). Als je hierop klikt, ga je meteen naar deze vooraf ingestelde pagina.
Het sterretje zijn jouw favorieten. Deze websites worden bijgehouden in een lijst.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Een browser bevat verschillende hulpmiddelen om het surfen aangenamer te maken. In deze handleiding worden deze 
stap voor stap uitgelegd. Je kan deze hulpmiddelen in elke browser op een soortgelijke manier terug vinden. Daarom 
beperkt deze handleiding zich tot Internet Explorer 9, een van de populairste browsers.
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1.            Klik op extra .

2. Selecteer nu ‘internetopties’

3. Je krijgt onderstaand scherm te zien, in het kadertje ‘startpagina’ kan je nu de startpagina ingeven die je wenst 
 te zien.

4. Hier kan je nu zelf je startpagina kiezen door het adres in te tikken of te klikken op ‘huidige gebruiken’.

Startpagina
Het instellen van jouw startpagina doe je zo:

Tabbladen

Het is onhandig om steeds je browser af te sluiten wanneer je een nieuwe site wil bezoeken. En soms wil je ook naar 
meerdere websites tegelijkertijd kijken. Dit kan met tabbladen. 
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Favorieten
Favorieten toevoegen is een gemakkelijke manier om websites bij te houden. Je hoeft je favoriete websites niet meer op 
een papiertje op te schrijven.

Hier staat Google in een tabblad. We kunnen nu ook naast Google, ook de site van de NMBS openen. Dit kunnen we 
doen door op het icoontje te klikken van het witte blad met gele ster. Dan open je een nieuw tabblad, waar je een nieuwe 
internetpagina in kan openen.

Zo voeg je ze toe:

1. Je surft naar een website naar keuze (als je geen idee hebt wat te zoeken, vraag dan de senior naar zijn interesse).

2.         Je klikt op het sterretje.

3. Daarna krijg je onderstaand scherm en klik je op ‘Aan Favorieten toevoegen’
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Google toolbar
Google toolbar is een handig hulpmiddel om snel op het internet te kunnen zoeken, zonder 
eerst naar de website van Google te moeten gaan.

Nu kan je jouw favorieten toevoegen in een map van keuze. Zo heb je altijd structuur en overzicht in jouw favorietenlijst.

1. De eerste keer ga je nog enkele standaardmapjes zien en standaardpagina’s. We gaan deze zelf aanpassen.

2. Klik met de rechtermuisknop op een bestaande map.

3. Selecteer ‘Naam wijzigen’ en pas de naam aan.

4. Selecteer ‘Nieuwe map maken’ als je een nieuwe groep wil toevoegen.

1. Zoek via Google naar ‘Google toolbar’.

2. Selecteer de eerste link en dan ben je op de pagina waar we dit kunnen downloaden.

3. Klik op Google toolbar downloaden.

1. Klik daarna op ‘Akkoord en downloaden’

2. Je krijgt onderstaand scherm te zien, al dan niet in een andere vorm.

3. Kies voor ‘Uitvoeren’

1. Je wordt doorheen het installatieproces begeleid.

2. Gelukt, je browser heeft nu de Google toolbar!
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Tips

Daarnaast vind je bij Bureau Accessoires interessante toepassingen om de leesbaarheid van een 
computerscherm te verhogen. Neem ook hier zeker een kijkje.

 Bekijk zeker de les ‘World Wide Web, hoe in alle veiligheid surfen’ na dit onderwerp. Het is belangrijk 
 dat je veilig op internet kan surfen!

 Je kan ook de weergave van een website groter maken. Dit doe je door onderaan in de webbrowser
 op het zwart driehoekje naast “100%” te klikken. Je kan dan kiezen hoe groot je de pagina maakt.


