
 

ACCENTTEKENS 
Altijd eerst het accentteken aanslaan en dan pas de letter. Staat het teken boven een cijfer of 
ander teken, dan moet je de shifttoets gebruiken. 
 
LET OP: als je het teken aanslaat, gebeurt er NIETS. We noemen het dode toetsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Accent aigu ‘ 
Eerst ' (de toets links van Enter) en dan de letter 
Privé 
Logé 
Rosé 
René 

Café 
Comité 
Introducé 
Hé! 

 

2. Accent grave ` 
Eerst `(de toets links van 1) en dan de letter 
Crème  
Caissière  
Carrière  

à € 15 (= € 15 per stuk) 
à la carte 
Hè? 

 

3. Trema " 
Eerst "  (het bovenste teken op de toets links van de Enter, gebruik hiervoor dus de Shift) en dan 
de letter 
Italië 
Ruïne 
Reünie 
Zeeën 
Coördineren 

Ingrediënt 
Calorieën 
Diëtiste 
Kopiëren 
Geüpload 
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4. Accent circonflexe ^ 

^ = eerst Shift + 6  en dan de letter 
Enquête 
Crème fraîche 
Crêpe (=pannenkoekje) 

 
 

5. Cedille ç 

ç = eerst ' (de toets links van Enter) en dan de letter c 
Curaçao 
Reçu (bonnetje) 
Garçon (jongen) 

 
 

6. Tilde ~ 

ñ = eerst ~ (Shift + de toets links van 1) en dan de letter n 
Mañana (morgen) 
España (Spanje) 
Señor (meneer) 

 
 

7. Enkele aanhalingsteken '  
Eerst ' (de toets links van Enter) en dan de spatiebalk 
’s Morgens zie je veel auto’s 

 
 

8. Dubbele aanhalingsteken " 
Eerst "  (Shift + de toets links van Enter) en dan de spatiebalk 
"Goedemorgen", zei de buurvrouw. 

 
 

9. Euro € 

€ = rechter Alt + 5 
Kost dit € 40? 
Ik heb een boek gekocht voor € 8,95. 

 
 

10. Superscript m² en m³ 

m² = typ m en daarna rechter Alt + 2  m³ = typ m en daarna rechter Alt + 3 
De oppervlakte is 30 m² en de inhoud 200 m³. 

 
  



OPDRACHT 
Typ en verstuur de onderstaande zinnen via een berichtje in Typeworld, met als 
onderwerp 'Accenten'. Klik na 3 of 4 zinnen op versturen, anders wordt door 
een 'time-out'  het bericht niet opgeslagen.

1. José maakt carrière.

2. Met z'n tweeën afwassen is heel efficiënt.

3. 's Avonds is het vaak donker.

4. In Curaçao is het lekker weer.

5. Ik zei: "Kom ook eens langs."

6. Er is een enquête gehouden.

7. Hé señor, kun je niet uitkijken?

8. Hij kocht twee appelgebak à € 2,-.

9. Ik kocht een bakje crème fraîche.

10. De oppervlakte is 30 m² en de inhoud 200 m³.
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