1.1

Het gebruik van webbased e-mail

E-mail is een belangrijke vorm van
communicatie aan het worden, die de
leerlingen zeker onder de knie moeten
krijgen. De taal- of wo-les is daarvoor wel
geschikt.
In principe heeft elke leerling (of elk groepje
van leerlingen) best z'n eigen e-mailadres.
Naast een e-mailaccount die je van je (te betalen) provider krijgt, kan je ook gebruik
maken van gratis "webbased" e-mail, aangeboden door talloze bedrijven, zoals
Microsoft, Excite, of Yahoo.
Om je e-mail te raadplegen, van gelijk waar ter wereld, surf je gewoon naar de site in
kwestie en tik je je naam en wachtwoord in (na registratie).
Heel bekend is de webbased e-mail van Hotmail (msn) Deze is echter een beetje het
slachtoffer van zijn eigen succes met het gevolg dat deze op bepaalde momenten
héél traag werkt (teveel verkeer op hetzelfde moment geeft internet-files). Een goed
alternatief is Yahoo.com. Deze e-mail is evenwel voorzien van een Engelstalige
gebruikersinterface.
Webbased e-mail heeft zowel voor- als nadelen t.o.v. gewone e-mail:
Voordelen:
- je kan hem overal ter wereld raadplegen
- je hoeft de e-mailaccount niet telkens te configureren in een e-mailprogramma. Bij
e-mailsoftware is dit wel zo (vb. Outlook ( Express))
- gratis (let op: de telefoon- (internet-) verbinding is niet gratis!)
- biedt meer privacy wanneer meerdere mensen op dezelfde computer werken
Nadelen:
− trager om mee te werken
− vaak ontvang je e-mails pas na een langere delay (de mails zijn langer onderweg)
− iets minder mogelijkheden (vb. maximum 3 bijlagen van beperkte grootte)
− soms krijg je ongevraagde reclame (spam)
In de klas is het gebruik van een webbased e-mailaccount aan te raden, omdat je
met vb. Outlook ( Express ) betalend is, geen privacy hebt en elkaars e-mails kan
lezen. Bij webbased e-mail is dat niet zo, en heb je een wachtwoord nodig om je email te raadplegen (bij Outlook moet je dit enkel intikken om nieuwe e-mails te
downloaden).

www.digitaleschool.be

pagina 1/1

16/02/2004

Als voorbeeld bekijken we even yahoo-mail.
Als je nog geen yahoo-account hebt moet je er eerst een aanmaken. Dat doe je via
Mail op www.yahoo.com

Je klikt op E-mail. Daarna krijg je onderstaand scherm. Als je al een e-mail hebt bij
Yahoo, vul je gewoon de gebruikersnaam en wachtwoord in. Even verder zie je de
uitleg voor het gebruik van de mailbox. Als je nog geen e-mail hebt bij Yahoo, moet
je er eerst een aanmaken. Hieronder zie je stap voor stap wat je moet doen.

Klik op Sign up now.
In volgend scherm heb je de keuze uit drie soorten e-mail accounts. Zorg dat je de
gratis versie te pakken krijgt zoals in onderstaand scherm.
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Klik nogmaals op Sign Me Up!
Je komt terecht nevenstaand
registratiescherm, waar je de
gevraagde gegevens invult.
− vul hier je gewenst emailadres in. Als het al in
gebruik is zal je een ander
moeten kiezen. Er kan maar
één dit adres hebben. Kies
ook
een
niet
evident
paswoord
dat
je
kan
onthouden.
− Nooit spaties gebruiken!
− Als je je paswoord vergeet
kan je het terughalen met een
antwoord op deze vragen. Let
op ! Andere mensen kunnen
ook je paswoord op die
manier achterhalen!
− Current e-mail niet invullen.
− Zorg dat je meerderjarig bent.
− Gebruik niet je volledige
naam. Dit is te achterhalen!
− Vermits deze mailregistratie
in de United States gebeurt
moet je structuur van de
postcode volgen!
− industrie/title/specialisation
zijn vrij in te vullen.
− People Search Listing Niet aanvinken ! ! !
− Kies een e-mail adres wat makkelijk is en duidelijk. Zowel schriftelijk als
mondeling. Veel e-mailadressen worden mondeling doorgegeven. Een voorbeeld
is voornaam.familienaam@provider.domein. Let op, neem enkel zo iets als je je
familienaam mag doorgeven van je ouders! Kies anders iets zoals
arnevoetbalplein@yahoo.com of F1sofie@yahoo.com .
− Om spam (ongewenste, anonieme mail) te verminderen je niets aanvinkt bij het
tweede deel van het scherm. De reclame en aanbiedingen zijn de inkomsten van
deze -voor de gebruiker- gratis mailboxen (let op: de internet- (telefoon-)
verbinding is niet gratis).
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− Zorg ervoor dat nergens
een vinkje staat in een
hokje.

− Je ziet een woord (in
het
nevenstaand
voorbeeld: cat) staan in
dit hok. Tik dit in het
kleine veld wat er net
bovenstaat.

− Klik nu op

Onderaan volgend scherm zie je onderstaand venster. Vink de “InstallationYahoo” uit

Uitvinken ! Dit
hokje moet
leeg !

Klik vervolgens op “Continue to Yahoo! Mail.
Nu is je e-mailadres aangemaakt en ga je naar je e-mail box. Net hetzelfde krijg je
als je inlogt met je gebruikersnaam en paswoord.
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E-mail lezen en schrijven.
Surf naar www.yahoo.com Dit is
hetzelfde adres als de Yahoo
zoekrobot of webgids. Rechts van
het Yahoo-logo, staat een knop
“Mail”. Klik hierop om in te loggen in
je mailbox.

Vul in Yahoo! ID : je gebruikersnaam in. Dit is het
eerste deel van je e-mailadres. Vb. Is je emailadres bureel@yahoo.com, dan is je Yahoo! ID
“bureel”. (=alles voor @yahoo.com)
Bij Password vul je het wachtwoord in.
Je Yahoo! ID is publiek gekend, je paswoord hou
je altijd voor jezelf!.

Om alle mailberichten te kunnen zien klik je op
Check mail. (Dit is nodig wanneer je loginverbinding met netmail reeds een lange tijd
openstaat.) Vervolgens ga je naar Inbox. Dit is een
map binnen je e-mail waar de binnenkomende mail
automatisch ingedeeld wordt. Wil je een specifieke
mail gaan lezen, klik je op het onderwerp of de
afzender van het gewenste mailbericht.
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Bij het schrijven van een eigen mail ga je naar Compose. Vervolgens krijg je
onderstaand scherm. Je gaat te werk zoals bij Outlook: vul adres naar wie je de mail
stuurt in het vak To, waarover je mail gaat (Subject) en eventueel Cc (=carbon copy)
en Bcc (Blind Copy) in, en typ je boodschap in het onderstaand hoofdvenster (het
witte venster onder de verstuur en wis button). Druk vervolgens op Send.
CC dient om een
tweede adres in te
vullen van iemand die
eveneens de mail moet
ontvangen.
BCC kan je gebruiken
om adressen in te
vullen die niet zichtbaar
mogen zijn voor de
anderen. Vb. Als je een
nieuw e-mailadres hebt
en je wil dit meedelen
aan iedereen die in je
e-mail adressenboek
zit, kan je alle namen in BCC plaatsen. Op die manier krijgt de bestemmeling niet
gans je e-mail adressenboek in handen.

Bijlagen kunnen ingevoegd worden met een maximum van 3. Voeg deze gewoon in
via de toets Attach Files en selecteer het gewenste bestand in de juiste map. Let op
de grootte van de bijlagen. De meeste webbased mailboxen zijn strikt gelimiteerd
qua grootte. (1MB) Stuur bij voorkeur niets groter dan 200 kB, dit zal de performantie
eveneens ten goede komen. Als je helemaal klaar bent log je uit via Sign Out in het
keuzemenu. Doe je dit niet, geef je anderen toegang tot je mailbox.
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