Hoe sla je informatie op?
Op internet staat veel informatie die je kunt gebruiken
voor het maken van een werkstuk of spreekbeurt.
Maar hoe bewaar je die informatie? Dat ga je nu leren.
Informatie aan Favorieten toevoegen
Stap 1
Je hebt een internetpagina op je scherm staan.
Bijvoorbeeld over het regenwoud.
Je wilt deze informatie bewaren.
Dat kan op verschillende manieren.
Stap 2
De snelste en handigste manier is de
pagina toevoegen aan je Favorieten.
Dan vind je de pagina later
gemakkelijk terug.
Ga met je muis op de pagina staan.
Stap 3
Klik met je rechtermuisknop.
Kies: Aan Favorieten toevoegen.

Stap 4
Er verschijnt een menu.
Je kunt de naam gebruiken die in het
menu staat. Je kunt ook zelf een naam
geven aan de pagina.
Stap 5
Klik op Toevoegen.

Stap 6
Wil de pagina opnieuw gebruiken?
Dan klik je op het sterretje van Favorieten.
Dat staat rechts boven.
Daarna klik je op de naam van de pagina en…
daar is hij weer!

Informatie in Word bewaren
Stap 7
Je kunt het internetadres van de pagina ook in een Worddocument bewaren. Dat doe je zo.
Selecteer met je muis het internetadres in de adresbalk.
Blijf met je muis op het adres staan.

Stap 8
Klik met je rechtermuisknop.
Kies Kopiëren.

Stap 9
Open Word.
Klik met je muis op de pagina.
Klik met je rechtermuisknop.
Kies Plakken.
Stap 10
Druk daarna op Enter.

Stap 11
Op deze manier kun je allerlei adressen met informatie
voor je werkstuk opslaan.
Zo’n adres heet ook wel een link of koppeling.
Vergeet niet om je Word-document op te slaan.
Stap 12
Wil je de internetpagina later weer gebruiken,
dan open je het Word-document.
Druk op de Control knop en klik tegelijk met je muis
op het adres.
De pagina verschijnt weer.

Tekst van internetpagina opslaan
Stap 13
In plaats van alleen het adres op te
slaan, kun je ook stukjes tekst van
een internetpagina opslaan.
Dat doe je zo.
Selecteer de tekst die je wilt
bewaren.
Stap 14
Klik met je rechtermuisknop op
de tekst die je geselecteerd hebt.
Kies Kopiëren.

Stap 15
Open Word.
Klik met je muis op de pagina.
Klik met je rechtermuisknop.
Kies Plakken.

Stap 16
Vergeet niet om je Word-pagina op te slaan.
Tot slot
Heb je goede informatie op internet gevonden?
Dan weet je nu hoe je die kunt opslaan.

