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Browsers en
zoekmachines

Wat?

Het programma waarmee je op je computer, tablet of smartphone websites bezoekt,
noemen we de webbrowser. De webbrowser wordt ook wel gewoon browser of
internetbrowser genoemd. Enkele populaire browsers zi jn Google Chrome, Mozil la
Firefox, Safari en Microsoft Edge.
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Zoeken in een site

Zoek het menu . Dit vind je meestal bovenaan het scherm.

Lees de hoofdtitels op het scherm. Ze geven je veel informatie.

Beki jk de foto's. Ze worden vaak gebruikt om de hoofdthema's te i l lustreren.

Ki jk of er een zoekfunctie is om informatie in de site te zoeken.

Het meest recente nieuws vind je vaak in een afzonderl i jk vak.

Ken je deze handigezoekfunctie al?
+ F

Heel wat websites hebben een duidel i jke structuur zodat je snel informatie
terugvindt. Denk hierbi j aan de onderstaande tips ti jdens je zoektocht: .
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Hyperlink

Een hyperlink is een tekst of afbeeld ing waarop je kan kl ikken om naar een andere
webpagina te gaan. Een hyperl ink wordt ook wel eens een l ink genoemd. Als je met de
computermuis over een hyperl ink beweegt of die wil t aankl ikken dan verandert de
cursor in een handje. Vaak wordt de tekst ook onderl i jnd of verandert deze van kleur.
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Zoekmachines zijn geen internetbrowsers!

Als je informatie op internet wil zoeken, maak je gebruik van een zoekrobot. Een
zoekrobot heeft zo goed als al le websites op het internet uitgelezen en weet welke
informatie er te vinden is op iederen website. De bekendste zoekrobot is Google,
maar er zi jn nog tal van anderen zoekrobots zoals Bing , Yahoo en Ecosia .
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Samengevat...

Als je informatie wil zoeken op internet gebruik je een webbrowser.
Een website bevat heel wat hyperlinks naar andere webpagina's.
Een hyperl ink is een URL: het webadres van een site.
Elke website heeft een bepaalde structuur: Je navigeert en gaat op zoek naar de info.
Weet dat je webbrowser al jouw bezochte website bi jhoudt in de geschiedenis.
Wees voorzichtig met persoonl i jke gegevens op het internet!




