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LIFEHACK: TOETSEN,
TEKENS EN EMOJI’S  

Meer info? Surf naar
www.enter.diekeure.be

Toetsen

 + A Selecteer alles

 + C Kopiëren

 + V Plakken

 + X Knippen

 + F Activeer de zoekfunctie

 + N Nieuw bestand

 + P Printen

 + S Opslaan

 + Z Ongedaan maken

Open het helpvenster

Esc Beëindig je huidige actie

Open of sluit het Startscherm

 + 
Print
Screen Neem een schermopname (printscreen)

 + E Open de Windows-verkenner

 + Schakel tussen geopende programma’s

Speciale tekens

 + A Hoofdletter A (B, C, D…)

¨
^  [  + A Accent circonflexe: â

 + 
¨
^  [  + A Trema: Ä ä

Alt Gr

 + 
E

€ Symbool voor euro: €

Alt Gr

 + 
2
é  @ Apenstaartje (at): @

Alt Gr

 + 
3
"  # Hashtag: # 

Emoji’s
:-) of :)

:| of :-|

:( of :-(

 + . of ; Open het emoji-venster



Meer info? Surf naar
www.enter.diekeure.be

MEDIAWIJSHEID

Do’s 

1  Minstens 12 karakters

2  Minstens een hoofdletter, 
een getal of een symbool

3  Wachtwoordzin met enkel 
de medeklinkers

4  Motief op je toetsenbord 
zoals een vierkant, een ruit, 
een letter dat je per soort 
wachtwoord verschuift

Don’ts  

1  Voorspelbare wachtwoorden

2  Hetzelfde wachtwoord voor elk account

3  Wachtwoorden delen met anderen

4  Wachtwoorden zichtbaar bewaren

5  Voor de hand liggende informatie 
gebruiken zoals namen of verjaardagen

Tips om ecologisch af te drukken
 

1  Denk goed na wat en hoe je wil  
 afprinten.

2  Print alleen het nodige door 
eventueel een selectie te maken. 

3  Hergebruik papier door kladpapier 
te sparen en op de andere kant 
ervan te printen.

4  Print vaker in zwart-wit.

5  Gebruik een lettertype dat inkt 
bespaart (Times New Roman, 
Century Gothic …).

6  Druk steeds dubbelzijdig of  
recto verso af. 

7  Gebruik gerecycleerd papier.

8  Gebruik een pdf-bestand in plaats 
van geprint materiaal door je  
Word-document op te slaan als of  
te exporteren naar een pdf-bestand.

9  Schakel je printer uit na gebruik.

Beperk het printen om 
duurzamer te leven

Zorg voor sterke wachtwoorden



MALWARE EN CO

cyberpesten
Iemand pesten door negatieve 

of kwetsende berichten en 

foto’s te delen via sms, sociale 

media en andere vormen van 

internettechnologie.

Malware komt van het Engelse Malicious Software en
staat voor kwaadaardige software zoals:

ransomware
Programma dat een 

computer volledig “gijzelt” 
en je losgeld vraagt om 

je computer weer te 
bevrijden.

trojaans paard
Programma dat zich op 

je computer installeert en 
anderen toegang geeft 
tot je computer. Het zit 

als bijlage in mails of 
verborgen in “nuttige” 

programma’s.

spam
ongewenste 
e-mails

fake news
Nieuwsberichten of verhalen 

die lezers opzettelijk verkeerd 

informeren of misleiden om 

je gedrag te beïnvloeden, 

bijvoorbeeld bij een aankoop  

of verkiezing.

virus
Meegestuurd programma 

dat geactiveerd wordt 
bij het openen van 
een bestand en je 

computer zelfstandig kan 
beschadigen.

catfishing
Een catfish is iemand die zich 
online voordoet als iemand 
anders door een vals profiel 
aan te maken op sociale media.

sexting
Het verspreiden  

of delen van 

seksueel getinte 

berichten, foto’s  

of video’s.

Meer info? Surf naar
www.enter.diekeure.be



WHAT’S IN A NAME … 
AND IN A BYTE? 

Meer info? Surf naar
www.enter.diekeure.be

Engelse termen

cartridge
=

inktpatroon of 
inkthouder

error
=

foutmelding
harddisk

=
harde schijf

monitor
=

beeldscherm

printer

screensaver
=

schermbeveiliging 
of schermbeveiliger

attachment
=

bijlage

cancel
=

annuleren

frequently 
asked questions

(FAQ)
=

veelgestelde
vragen

Bits en bytes

1 bit = 0 of 1 

1 teken/letter/cijfer/leesteken = 8 bits = 1 byte 

1 kilobyte = 1000 bytes (± halve pagina tekst)


