
Hoe kan ik een fotopagina maken met meerdere foto’s? 

Door je foto’s in tekstvakken te plaatsen heb je meer controle over hoe je ze over de pagina 

verdeelt. 

Klik op ‘invoegen, tekstvak’ (kies evt. nog voor ‘tekstvak maken’), plaats een eerste tekstvak*. 

Pas de grootte naar wens aan. Als je de andere foto’s even groot wilt hebben, dan kun je dit 

tekstvak kopiëren en de kopie verschuiven naar de gewenste tweede plek. Je kunt ook opnieuw 

een tekstvak invoegen zoals hierboven aangegeven.  

Voor het invoegen van de foto, ga je in het tekstvak staan. Dan: ‘invoegen, afbeeldingen’, kies de 

afbeelding die je wilt hebben en zet die in het tekstvak. De foto voegt zich automatisch naar de 

grootte van je tekstvak. 

Als je nog aan de afmetingen wilt sleutelen, zorg dan dat de rand van het tekstvak altijd een 

stukje buiten de afbeelding blijft steken zodat je gemakkelijker het tekstvak of de afbeelding 

kunt selecteren. 

Als het lastig te zien is welke je geselecteerd hebt, kijk dan welk menu-tabblad verschijnt:  

Vormopmaak (of vormindeling) of afbeeldingsopmaak. 

Verplaatsen: dat doe je door het tekstvak te selecteren en dan te schuiven. De afbeelding schuift 

dan mee. 

Als je pagina klaar is, verwijder je de contouren van je tekstvakken. 

Selecteer het tekstvak. Klik op het menu vormopmaak (of vormindeling). 

Kies ‘vormcontour, geen contour’. 

Je ziet het tekstvak nu niet meer maar het is er nog wel! Dus vergroten en verplaatsen blijft op 

dezelfde manier gaan!!! 

 

Wil je de foto’s tegen een gekleurde achtergrond hebben, volg dan de instructies voor het maken 

van een gekleurde pagina voordat je de tekstvakken gaat plaatsen.  

De tekstvakken zijn waarschijnlijk witgekleurd. Selecteer ze één voor één en maak ze 

doorzichtig: ‘vormopmaak, vormopvulling, geen’. 

 

* Sommige computers staan zo ingesteld dat de tekstvakken geen contouren hebben. Dit is in het 

begin lastig werken. Selecteer je tekstvak, klik op het menu vormopmaak. Kies ‘contour van 

vorm’, klik een donkere kleur aan. Later, als je vindt dat alles op de goede plek staat, haal je deze 

contouren weer weg. 
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