Examenonderdeel Werkstuk
1. Ga naar google.nl en zoek op Word Online.
2. Login met:
werkstuktypen@outlook.com
en wachtwoord: Typen2022
3. Klik op + om een Nieuw leeg document te beginnen.
4. Klik boven in de blauwe balk op Document en typ de bestandsnaam (titel werkstuk + jouw
naam).
5. Stel het juiste lettertype en de juiste lettergrootte in.
6. Typ de onderstaande tekst over met de juiste indeling en opmaak.
7. Stuur een berichtje via TypeWorld als het werkstuk klaar is zodat we het kunnen nakijken.
Ga eventueel naar www.typles.eu voor instructiefilmpjes.
Als het niet lukt in Word Online, mag je het ook in een andere tekstverwerker maken en
mailen naar info@dompvloet.nl of printen en meenemen naar de les.

WERKSTUK 1
Instellingen
Bestandsnaam:..... De Panda + jouw naam
Lettertype: ........... Arial
Lettergrootte:....... 12 pt.
Titel: ..................... in hoofdletters (gebruik Caps Lock) en vet (gebruik de knop B)
3x Enter na de Titel
Subtitels: .............. onderstrepen (gebruik de knop U)
1x Enter na de Subtitel

DE PANDA

Druk 3x op Enter

Hier geen
Enters typen

1x Enter
Kenmerken van de panda
De panda heeft een witte vacht met verschillende zwarte plekken. Misschien lijken
de vlekken van de panda wat op de vlekken van koeien, maar ze zijn toch heel
anders. Zo kunnen de vlekken van koeien op ieder deel van de huid voorkomen,
maar die van de panda’s zie je altijd op dezelfde plaatsen. Een koe ziet er dus
altijd anders uit, een panda niet.
2x Enter

Hier geen
Enters typen

1x Enter
Wat eet een panda?
Een panda eet voornamelijk bamboe. Dit kan oplopen tot wel 40 kilo per dag.
Gelukkig hebben ze goede tanden en ingewanden die zijn ingesteld op het eten
van bamboe, want bamboe is taai. Omdat veel delen van bamboe niet verteerd
kunnen worden, moeten ze veel poepen. Zo kan een panda wel 100 drollen per
dag leggen.
Druk 3x op Enter

Hier geen
Enters typen

1x Enter

Wat is een panda?
De naam panda betekent bamboe-eter en dit is hij ook zeker, want hij eet graag
bamboe. In China wordt de pandabeer ook wel katbeer genoemd, omdat de ogen
volgens de Chinezen op de ogen van een kat lijken.
2x Enter

Jouw voor- en achternaam

WERKSTUK 2
Instellingen:
Bestandsnaam:..... De Cavia + jouw naam
Lettertype: ........... Verdana
Lettergrootte:....... 11 pt.
Titel: ..................... in hoofdletters en vet
Subtitels: .............. onderstrepen

DE CAVIA

Lekker makkelijk
Een cavia is een makkelijke kostganger. Het kost niet veel tijd en geld om hem te
verzorgen. Tenminste: een gewone, kortharige cavia. Er zijn ook langharige rassen,
die een intensieve verzorging nodig hebben. Ze kunnen niet springen of klimmen.
Toch is het raadzaam het hok af te sluiten met bijvoorbeeld gaas.
Schuw en zachtaardig
Een cavia is schuw en schrikachtig, maar ook zachtaardig. Bovendien is het dier snel
tam als hij regelmatig uit zijn hokje wordt gehaald voor een aai en een
wandelingetje in huis. Een langharige cavia moet een paar keer per week worden
gekamd om klitten en knopen uit de vacht te halen.
Vegetarisch
De cavia eet geen vlees. Hun menu bestaat uit caviavoer of konijnenkorrels,
groenvoer, vers fruit en water uit een speciale fles. Als hun hok twee keer per week
wordt verschoond en de lengte van hun nagels in de gaten wordt gehouden, zijn ze
tevreden. Een cavia kan vijf tot zeven jaar oud worden.

Jouw voor- en achternaam

