Les 1
Honderdveld

Je gaat een honderdveld maken in een spreadsheet.

Een spreadsheet ziet er zo uit:
1. Het bestaat uit allemaal losse
cellen.
2. Cellen staan in een rij van links
naar rechts en in een kolom van
boven naar beneden.
3. Net als bij een schaakbord, heeft
elke cel een coördinaat. Zo kun je
spreken van cel C5 of cel G8.

Een spreadsheet is gemaakt om te werken met getallen, maar je kunt ook stukjes tekst
invoeren.
De vulgreep is een gereedschap waarmee je in een
spreadsheet heel handig reeksen kunt aanvullen. De
vulgreep is het kleine vierkantje dat rechtsonder een
geselecteerde cel staat.

Opdracht:
1.
2.
3.
4.

Type in cel A1 het getal 1
Type in cel B2 het getal 2
Selecteer beide cellen
Pak met de muis de vulgreep en sleep deze naar
rechts, tot aan 10
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Automatisch is de reeks nu aangevuld tot 10. Dat scheelt al het eerste werk.

Opdracht:
1. Zet nu de getallen 11 en 12 op de juiste plek
2. Vul deze met de vulgreep aan tot 20

Opdracht:
1. Selecteer alle getallen van 1 t/m 20
2. Gebruik de vulgreep naar beneden en vul aan tot 91 (het
eerste getal van deze rij)

Het resultaat is het honderdveld. Dat gaan we nu nog opmaken.
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Het honderdveld opmaken en een titel geven.
Wanneer je de cursor precies tussen 2 kolommen plaatst, kun je
de breedte aanpassen door het streepje tussen de kolommen
naar links of naar rechts te slepen.

Opdracht:
1. Maak kolom A tot en met J smaller, zodat een mooi vierkant
honderdveld ontstaat.

Andere manieren om de breedte en hoogte aan te passen:

Om het honderdveld af te maken zet je er nog een titel boven.
Opdracht:
1
2

Selecteer cel A1 tot en met J1
Klik op samenvoegen en centreren

De cellen zijn nu samengevoegd
3
4

Type hier nu ‘honderdveld’
Selecteer dit woord en maak het vet en rood

Het honderdveld is af. Is jouw resultaat vergelijkbaar met het voorbeeld?
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