
Di� i� ee� voorbeel�
Dit voorbeeld is in Google Docs gemaakt. Het lettertype van de titel is Pacifico. Google Docs
kun je op elk device openen. Tevens kun je van te voren eigen templates maken, zodat al je
notities er hetzelfde uitzien. Dan hoef je daar niet meer over na te denken tijdens het
studeren. Ook kun je via invoegen een horizontale lijn in de tekst plaatsen, waardoor je je
aantekeningen kunt onderverdelen in bijvoorbeeld hoofdstukken of colleges.

Ho� ku� j� j� aantekeninge� verde� no� eige� make�?
Door middel van een tabel waarbij je de
lijnen weghaalt kun je in je tekst kolommen
aanbrengen zonder dat je je hele document
in kolommen hoeft te doen.

Een andere manier waardoor je je tekst
overzichtelijk maakt is door het uit te vullen
in plaats van het links uitgelijnd te hebben.
Dat kan door middel van de uitlijn knoppen.

Op deze foto staat de tekst links uitgelijnd.
Daardoor gaat je tekst er rommelig uit zien.
Je moet de meest rechtse optie kiezen om
de tekst uit te vullen. Verder kun je beter
korte zinnen gebruiken dan lange zinnen.

Soms kan het fijn zijn om in het midden een
lijn te laten staan, zodat je wel een duidelijk
scheiding hebt in je kolom. Eventueel kun
je een lege cel in het midden als een
scheiding toevoegen.

Tabellen kun je ook gebruiken om citaten
uit te lichten of om duidelijke rijen te maken
als je bijvoorbeeld definities moet leren. Je
zou eventueel de achtergond een kleur
geven, zodat het extra opvalt.

Als je een afbeelding in je tekst plaatst is
het handig om positie van de afbeelding
vast te maken zodat hij niet gaat
verschuiven, waardoor al je aantekeningen
schots en scheef worden.

Teks� late� opvalle�
Je kunt belangrijke stukken op verschillende manieren laten opvallen. Zoals hiervoor al
getoond kun je tekst een kleur geven waardoor het opvalt. Je kunt tekst ook onderstrepen,
highlighten of vetgedrukt maken. Voor bronnen en citaten in de tekst is het handig om deze
schuingedrukt te schrijven. Dan valt het iets meer op. Wil je tips? Kijk dan op
www.kloosterchaos.nl.

http://www.kloosterchaos.nl

