Kopiëren, knippen en plakken
Ctrl + c		
Ctrl + x		
Ctrl + v

= geselecteerd item (bv. tekst of foto) kopiëren
= geselecteerd item (bv. tekst of foto) knippen
= geselecteerd item (bv. tekst of foto) plakken

Tekst en tekens
Ctrl + b		
Ctrl + i
Ctrl + u

= tekst dik gedrukt
= tekst schuin gedrukt
= tekst onderstreept

Ctrl + e		
= tekst centreren of links uitlijnen. Druk nogmaals om de andere optie
			 te selecteren
Ctrl + r		
= tekst links of rechts uitlijnen. Druk nogmaals om de andere optie te
			selecteren
Ctrl + Alt + 5
=€
“ > e 		
= é, door een andere letter in plaats van de e te zetten kan het trema
			
op een andere letter worden toegepast, bijvoorbeeld de a wordt 		
			dan á
Ctrl + Enter
= cursor en tekst rechts van de cursor verspringt naar een nieuwe
			pagina

Handeling ongedaan maken
Ctrl + z
= laatste handeling ongedaan maken, de computer onthoudt de
			laatste 99 handelingen
Ctrl + y		
= laatste handeling herhalen

Documenten
Ctrl + s		
Ctrl + o		
Ctrl + n		

= document opslaan
= document openen
= nieuw document
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Selecteren
Dubbelklik op een woord 			
= selecteer het woord
Ctrl + een keer klikken op een woord
= selecteer de zin waarin het woord staat
Drie keer klikken op een woord 		
= selecteer de alinea waarin het woord staat
Ctrl + a
					= selecteer de hele tekst
Ctrl ingedrukt houden + klikken op meerdere bestanden = selecteer de aangeklikte
										bestanden
Shift ingedrukt houden + klikken op twee bestanden
= selecteer de aangeklikte
										bestanden en alle tussen
										liggende bestanden

Windows-toets

Windows-toets + L 		
= computer vergrendelen
Windows-toets + Tab 		
= alle actieve programma’s weergeven als tegels
Alt + Tab		
		
= alle actieve programma’s weergeven in een rij
Windows-toets + →
= huidig programma aan rechterkant van het beeld		
					scherm weergeven
Windows-toets + ←		
= huidig programma aan de linkerkant van het beeld		
					scherm weergeven
Windows-toets + ↑		
= huidig programma over het gehele beeldscherm weer
					geven, maximaliseren
Windows-toets + ↓		
= huidig programma verkleinen

Internet
Klik met het scrolwieltje (op de muis) op een link om een pagina in een nieuw tabblad te
openen.

Help, de computer loopt vast!
Ctrl + Alt + Delete 		
= gebruiken wanneer de computer vastloopt.
					Er verschijnen verschillende mogelijkheden
Alt + F4				
= sluit het huidige programma
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