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Inleiding 
 

Hoe overzicht houden als ik van nature wanordelijk ben? Deze tip uit de map Leerzorg leert je 

ordenen op basis van kleuren. Kleur nu ook mappen op jouw computer op dezelfde manier. Je 

kunt dan jouw schooltaken per vak ordenen. 

 

Het gratis programma Foldermarker helpt daarbij. 

Maar dit programma kan meer. Je kunt mappen 

andere icoontjes geven. Zo kan je ze meteen 

herkennen. Het programma is Engelstalig. 

 

In dit artikel vind je op de volgende bladzijden een 

Nederlandstalige handleiding. We leggen uit hoe je 

het programma downloadt, installeert en gebruikt. 
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Handleiding 
 

Aandacht: Soms vragen we te klikken. Klik dan met de linker muisknop. Als je met de 

rechter muisknop moet klikken vragen we het duidelijk. 

Het programma downloaden 
 
Stap 1 Surf naar: 

 
http://www.foldermarker.com 

 
Klik op “Download” 
 
Klik op de groene tekst 
“Download folder marker”. 

 

Het programma installeren 
 
Stap 1 Laat het programma uitvoeren. 

Sluit eerst alle andere 
programma’s af. 

 
Stap 2 Klik het bolletje “I accept the 

agreement” aan. 

 
Stap 3 Klik op de knop “next”. 

 
Stap 4 Klik op de knop “next”. 

 
Stap 5 Klik op de knop “next”. 

 
Stap 6 Klik op de knop “next”. 

 
Stap 7 Klik op de knop “next”. 
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Stap 8 Klik op de knop “install”. 
 

Stap 9 Vink “Launch Folder Marker” uit. 

Stap 10 Klik op de knop “finish”. 
Het programma is nu klaar om 
te gebruiken. Je vindt nu ook 
een snelknoppeling op het 
bureaublad. 

 

Het programma gebruiken 

Mappen een ander icoon geven 

 
Stap 1 Open de map “Mijn 

documenten”. 
 

Stap 2 Ga naar de map die je een 
ander icoon wil geven. 

Stap 3 Selecteer de map door er 1x op 
te klikken. 

 
Stap 4 Klik 1x op deze map met de 

rechter muisknop. 
 

Stap 5 Klik in het nieuwe menu 1x op 
“Mark Folder”. 

Stap 6 Klik 1x op het gewenste 
icoontje.  
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Mappen een andere kleur geven 

 
Stap 1 Open de map “Mijn 

documenten”. 
 

Stap 2 Ga naar de map die je een 
andere kleur wil geven. 

Stap 3 Selecteer de map door er 1x op 
te klikken. 

 
Stap 4 Klik 1x op deze map met de 

rechter muisknop. 
 

Stap 5 Klik in het nieuwe menu 1x op 
“Mark Folder”. 

Stap 6 Klik 1x op “Colors”. 

Stap 7 Kies de gewenste kleur. 

 

 


