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die je recent hebt opgeslagen. De eer-
ste keer dat je deze suite opent, is dit 
veld dus leeg. Er is ook een knop Sjab-
lonen, die je bij een aantal templates 
brengt voor iedere applicatie. Het 
moet gezegd: het aanbod sjablonen 
is beperkt. Je kunt via de functie Sjab-
loonbeheer wel nog nieuwe modellen 
van internet importeren.

WRITER
3. WERKBALKEN
Met Writer kun je alles schrijven: 
van kleine memo’s tot volledige 
boeken. De standaardwerkbalk 
bevat alles om je tekstdocumenten 
op te maken. Er staan zelfs knoppen 
bij om het document per e-mail te 
verzenden of om het document 
op te slaan in pdf-formaat. Op de 
werkbalk vind je ook de functies om 
de tekst in secties te splitsen, om 
tabellen te maken en om illustraties 
toe te voegen. Writer heeft zelfs een 
speciale werkbalk om formulieren 
te ontwerpen die je in het docx- of 
in het pdf-formaat bewaart. Bij het 
opmaken van de formulieren kun 

je besturingselementen toevoegen 
zoals keuzelijsten, keuzevakjes, 
labels en velden.

4. AUTOCORRECTIE EN 
WOORDINVULLING
Wanneer je begint te typen, merk je 
dat je tekst al gecorrigeerd wordt. 
De autocorrectie is standaard al op 
het Nederlands ingesteld. Woorden 
die de corrector niet herkent, zal hij 
markeren met een rood golflijntje. In 
het contextmenu (dat je bovenhaalt 
met de rechtermuisknop) lees je de 
suggesties voor deze onderlijnde 
woorden en via dezelfde weg kun 
je het verdachte woord toevoegen 
aan je persoonlijk woordenboek. Een 
sterke verbetering in versie 6 is dat 
de spelligcontrole van LibreOffice 
een toegevoegd woord ook zal her-
kennen in afleidingen en samenstel-
lingen. Als je vroeger het woord ‘usb’ 
aan je woordenlijst toevoegde, dan 
herkende de corrector ‘micro-usb’ en 
‘usb-aansluiting’ nog steeds niet. Nu 
dus wel. In het contextmenu vind 
je ook de opdrachten De taal van de 
selectie instellen en De taal van de 
alinea instellen.

Writer ondersteunt zelfs woordin-
vulling, een functie die sommige 
gebruikers liefhebben en andere 
haten. Met woordinvulling probeert 
Writer te raden welk woord je aan 
het typen bent. Wanneer je daarmee 
akkoord gaat, druk je op Enter, 
anders typ je gewoon verder. Om 
deze woordinvulling in of uit te 
schakelen ga je naar Extra / Opties 
voor AutoCorrectie en dan gebruik je 
het tabblad Woordinvulling.

5. ZIJBALK
Omdat de traditionele werkbalk 
onvoldoende ruimte heeft om alle 
mogelijkheden van een moderne 
tekstverwerker te tonen, werkt 
LibreOffice met een multifuncti-
onele zijbalk. Clipart vind je in de 
zijbalk onder Galerij. Het paneel 
Opmaakprofielen haal je tijdens 
het schrijven ook uit de zijbalk. 
Wie een beetje verstandig met een 
tekstverwerker omgaat, werkt met 
opmaakprofielen om de koptekst, de 
citaten, de lijsten steeds op dezelfde 
manier op te maken. De opmaak-
profielen zijn gevuld met een breed 
gamma aan vooraf gemaakte stijlen, 
maar je kunt uiteraard ook je eigen 
stijlen toevoegen. Een andere tool 
die je hier terugvindt is de Naviga-
tor. Die komt van pas als het docu-
ment erg lang wordt. Met behulp 
van de Navigator spring je heen en 
weer in het document op basis van 
de koppen, bladwijzers, afbeeldin-
gen, opmerkingen, links en objecten. 
Geef een object in je document een 
naam zodat dit als anker voor de 
Navigator kan fungeren. Daarnaast 
is er nog een paneel Eigenschappen
voor de tekstopmaak en een paneel 

Pagina om de marges, de oriëntatie 
en de kop- en voettekst te regelen.

6. EXTENSIECENTRUM
Standaard heeft LibreOffice de Ne-
derlandse woordenlijst en woordaf-
brekingen geïnstalleerd. Wil je deze 
tekstverwerker ook inzetten om in 
andere talen te schrijven, dan wil je 
de woordenlijsten van die vreemde 
taal natuurlijk ook installeren. Je 
haalt die extra talen binnen via het 
menu Extra / Extensiebeheer. In 
dit venster beheer je de extensies 
die je ooit hebt geïnstalleerd en 
via de knop Haal meer extensies 
online maak je verbinding met de 

LINT-INTERFACE
Houd je toch van de nieuwe interface van Office met het Lint? In Libre-
Office 6 is die standaard uitgeschakeld, maar je kunt hem wel tevoor-
schijn halen via de Experimentele functies. Ga eerst naar Extra / Opties 
/ LibreOffice / Geavanceerd en zet een vinkje bij Zet experimentele func-
ties aan. Daarna herstart je LibreOffice. Vervolgens schakel je het lint in 
via Beeld / Gebruikersinterface. Daar heb je nu vier nieuwe weergaven: 
Contextuele groepen, Tabblad, Groepen en Groepen compact. De laatste 
geeft de meest gestroomlijnde versie van de werkbalk.

  3. De knoppen en werkbalken van Writer komen herkenbaar en vertrouwd over.

  4. De autocorrectie is standaard ingesteld op het Nederlands.

AUTOTEKST
Maak het jezelf gemakkelijk 
en laat stukjes tekst die je 
vaak gebruikt invoeren door 
AutoTekst. Wil je bijvoorbeeld 
de slotformule “Met vriendelijke 
groeten” gevolgd door je naam 
en eventueel adres vastleggen 
in AutoTekst, dan typ je eerst 
deze tekst, je selecteert hem 
en je drukt op Ctrl+F3. In het 
AutoTekst-venster geef je dit 
fragment een naam en je kiest 
een sneltoets. In het vak daaron-
der klik je op de categorie Mijn 
Autotekst. Daarna klik je op de 
AutoTekst-knop waar je de optie 
Nieuw kiest. Sluit dit venster. 
Wanneer je later tijdens het 
schrijven de sneltoets gebruikt 
en daarna de F3-toets indrukt, 
zal Writer de geselecteerde tekst 
automatisch invoegen.
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