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Hoe kan ik… 

… ervoor zorgen dat mijn l

de juiste oefenpagina starten.

Internet explorer:  

Open internet explorer en ga naar de website die je nodig hebt.

‘www.digitips.be’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je kiest voor de eerste optie, zal explorer

startpagina. 

Kies je voor de tweede optie dan zal je huidige startpagina worden behouden. 

Explorer zal een volgend tabblad mee openen voor digitips.

De startpagina of homepage wijzigen  supergoudvisje@gmail.com

Je startpagina van je 

browser wijzigen

n dat mijn leerlingen als ze hun browser openen, onmiddellijk op 

de juiste oefenpagina starten. 

Open internet explorer en ga naar de website die je nodig hebt.

Als je kiest voor de eerste optie, zal explorer vanaf nu digitips tonen als 

Kies je voor de tweede optie dan zal je huidige startpagina worden behouden. 

Explorer zal een volgend tabblad mee openen voor digitips. 

Klik op het driehoekje naast het 

huisje. Kies ‘Startpagina 

toevoegen of wijzigen…’ 

supergoudvisje@gmail.com 

Je startpagina van je 

browser wijzigen 

eerlingen als ze hun browser openen, onmiddellijk op 

Open internet explorer en ga naar de website die je nodig hebt. Bv.: 

 

vanaf nu digitips tonen als 

Kies je voor de tweede optie dan zal je huidige startpagina worden behouden. 
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Tip! Bij het surfen kan je nu snel terugkeren naar je startpagina door op het 

huisje te klikken. 

 

Google Chrome: 

Klik op het Chrome-menu  in de browserwerkbalk en 

selecteer ‘Instellingen’. 

 

 
 

 

 

 

  

Als je kiest voor Gebruik de pagina 'Nieuw tabblad' kan je je huidige 

startpagina behouden en opent Chrome bij het opstarten een tweede tabblad. 

Klik daarna in het menu ‘Bij opstarten’ op ‘Pagina’s instellen’. Typ het 

adres van je gewenste startpagina in en klik op ‘OK’. 

 

Zet een vinkje bij ‘Knop Startpagina weergeven’.  

Klik daarna op ‘Wijzigen’. 

Typ hier het adres van de gewenste 

startpagina in. Bv.: www.digitips.be 

Klik op OK. 


