
E-mail sturen 1 

 

Wat is e-mail? 
 

E-mail = electronische / digitale post 

 

Een soort brievenbus in je computer. Daarmee kun je zelf post sturen en ook kun 

je post krijgen. Dit alles via het internet. 

 

 
Het verschil tussen een E-mail adres en Internet adres 

 

E-mail adres   : eigennaam@provider.nl  (nóóit spaties !) 

(= digitaal post adres) 

 

Internet adres   : www.naampagina.nl  (nóóit spaties !) 

(= digitale openbare pagina) 

 

 

Outlook Express: 

 

 

 

 
Je ziet dan onderstaand venster 
 

 

Outlook Express.lnk

Klik op dit icoon om Outlook Express te 

starten. 

 

Het staat al op het bureaublad 

klik achtereenvolgens op: 

Start, Programma’s, Oulook Expres. 

Stap 1 
Stap 2 

Stap 3 Item 4 

Stap 1: 
Selecteer de map waaruit je 

wilt lezen. 

Stap 2: 

Hier staan alle berichten uit 

de map gekozen bij stap 1. 

Selecteer een bericht om 

het te lezen. 

Stap 3: 

Lees hier het bericht wat je 

bij stap 2 hebt geselecteerd. 

Item 4:  

Hier staat je lijst met 

mensen die je vaker een 

email stuurt. Dubbelklik op 

een naam en het venster 

nieuwe email verschijnt. 

De ontvanger is al 

ingevuld.  



E-mail sturen 2 

 
De mappen van je postvak zijn als volgt: 

 

� In het Postvak IN staat alle post die is binnengekomen. 

� In het Postvak UIT staat alle post die nog verstuurd moet worden 

� In Verzonden Items staat alle post die je al ooit hebt verstuurd 

� In de Verwijderde Items staat alle post die je hebt weggegooid (de 

prullenbak) 

� In Concepten staat halve post. Brieven / emails die nog niet af zijn en 

waar je later verder aan wilt werken. 

 

 

Een E-mail sturen: 

 

1. Open Outlook Express.  

 

 
2. Klik op de knop Nieuw Bericht 

Outlook Express.lnk

Klik op dit icoon. 



E-mail sturen 3 

 

3. Volg de stappen naast het plaatje 

 

 
4. Als alles is ingevuld ziet het er zo uit, klik dan op de knop Verzenden 

 
De mail wordt nu verstuurd. 

2. Vul hier het e-mail adres 

van de ontvanger in. 

 

(bijv: john@hotmail.com) 

1. Vul hier het onderwerp 

in. 

 

(bijv: leren mailen) 

3. Schrijf hier je eigen brief 

of tekst.  

Datgene wat je wilt 

vertellen. 


