Iedereen online, van 9 tot 99 jaar.

Les 3

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

Google: zoeken
op het internet

Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Leerkrachten

WebExperts

Senioren

Leerlingen

Les 3,

Google: zoeken op het internet

Les

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

Google: zoeken op het internet
Hoe moet je zoeken op Google? Deze handleiding toont je hoe dit moet.
Als je wil zoeken naar een woord, dan typ je dit in de witte balk van Google en klik je op ‘enter’ of op het icoon met
het vergrootglas.

Zo kan je ook op afbeeldingen zoeken. Dit doe je op dezelfde manier. Klik eerst op ‘Afbeeldingen’, geef daarna je
zoekterm in en klik daarna op ‘enter’ of op het icoon met het vergrootglas.

Je kan ook op meerdere woorden zoeken, zowel op ‘Het internet’ als op ‘Afbeeldingen’. Typ je woord in, daarna
een ‘+’ en dan je andere woord. Zoals je merkt is Google niet hoofdlettergevoelig. Je kan dus woorden invoeren
zonder hoofdletters.

Wanneer je alleen pagina’s uit België wil (of in het Nederlands) moet je deze optie aanklikken. Deze optie staat links
in je scherm.
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Gesponsorde links kan je herkennen aan de roze/rode achterkant. Er staat ook altijd ‘Advertentie’ bij.
Je kan zoeken op Google, maar je kan ook enorm efficiënt zoeken op Google.

Geavanceerd zoeken
Zoek naar een bepaald woord. Na het zoeken verschijnt er een extra optie, namelijk ‘Geavanceerd zoeken’

Zo is er een optie om meerdere woorden te zoeken, of zelfs een woord uit te sluiten van je zoekopdracht. Zo kan ik
zoeken naar ‘appel’, maar ik wil geen pagina’s over ’appeltaart’.
Wanneer je uitsluitend Nederlandstalige webpagina’s wil inkijken kan dit in de optie ‘Taal instellen’
Door op het kruisje te klikken van ‘Datum,...’ kan je ook selecteren op land en datum. Zo kan je bijvoorbeeld snel
kiezen tussen Nederlandse en Vlaamse zoekresultaten…
Bij bestandstype kan je zoeken naar Word-documenten, maar ook andere soorten bestanden (pdf-files, Powerpointpresentaties, ….)
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Geavanceerd zoeken op afbeeldingen

Ook bij afbeeldingen kan je geavanceerd zoeken. Klik op ‘Geavanceerd zoeken naar afbeeldingen’
Je kan zoeken op meerdere woorden en ook woorden invoeren die je niet wil betrekken in je zoekresultaten (zie het
voorbeeld over ‘appel’).
Je kan op formaat zoeken. Handig als je grote afbeeldingen nodig hebt, of net hele kleine.
Je kan ook op kleur kiezen. Het is dus niet nodig om te typen: ‘zwart wit foto appel’, je kan gewoon appel typen en
dan bij geavanceerd zoeken => kleuren => zwart wit aanduiden.
Soorten afbeeldingen zijn ook mogelijk, zo kan je aanduiden of je alleen gezichten wilt, cliparts of lijntekeningen.

Google maps
Google maps is tegenwoordig de ‘vervanger’ van de landkaart. Heel veel mensen gebruiken het om de weg op te zoeken.
Op volgende manier kan je dit doen:
1.

Ga naar www.google.be/maps

2.

Geef een plaats in die je wil situeren. In dit voorbeeld hebben we gezocht op ‘Leuven’. Maar nu weten we natuurlijk
de weg nog niet. Hiervoor klikken we op ‘Routebeschrijving’.
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3.

Geef je vertrekplaats in. Dit kan een stad zijn, maar ook een adres.

4.

Geef je aankomstplaats in. Ook dit mag een adres zijn.

5.

Ik heb gekozen voor Leuven-Brussel. Klik op ‘Routebeschrijving’.

6.

De blauwe lijn is de gevolgde weg. Links staat de weg volledig uitgeschreven. Later kan je deze afdrukken.

7.

Je kan ook alternatieven bekijken.

8.

Afdrukken doe je rechts bovenaan.

Extra
Google maps zit boordevol vernieuwingen. Zo kan je niet alleen de weg opzoeken, je kan ook een kijkje nemen vanuit de
lucht. Zo kan je jouw woonplaats opzoeken en je huis van bovenaf bekijken.
1.

Geef een adres in.

2.

Klik op ‘satelliet’ en zoom in. Dit doe je door op het kruisje te klikken. Zo kan je van heel dicht bij alles bekijken.
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3.

Je kan ook kijken of er op de weg file is. Klik hiervoor op ‘Verkeer’.

Google translate
Met Google kan je ook woorden en zinnen vertalen naar elke taal je wil.
Ga via http://translate.google.nl/ naar de site.
1.

Klik op “Van” en duid de taal aan waaruit je wil vertalen.

2.

Klik daarna op “Naar” en duid de taal aan naar waar je je woord of zin wil vertalen.

3.

Typ nu je woord of zin in het witte kader.

4.

De vertaling komt meteen in de rechterkolom. Als je op het icoontje van de luidspreker klikt, kan je de zin ook horen.
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