Handleiding voor het maken van je eigen webpagina op de schoolsite

Waar gaat dit over?
Hier leer je hoe je een eigen webpagina kunt maken op de site van de school. Op deze
webpagina kun je vertellen wie je bent en wat bijvoorbeeld je hobby’s zijn. Je kunt er zelfs
werkstukken op zetten die je op school gemaakt hebt.
Let er altijd op dat straks iedereen jouw webpagina kan zien!
Je moet er dus goed over nadenken wat je er allemaal op gaat zetten. Trouwens, als je een
nieuwe pagina maakt of je verandert er iets aan, dan wordt dat altijd eerst gecontroleerd
voordat het echt op het internet komt.

Hoe werkt het?
Je bent al op de site van De Merwijck en nu moet
je klikken op “login”. Je ziet dan dit scherm:
Het is logisch wat je nu moet doen,
vul je eigen gebruikersnaam en wachtwoord in.
Klik dan op “aanmelden”.
Dit is hetzelfde als op school.
Als voorbeeld vul ik een gefantaseerd iemand in: Loek Janssen.
Je ziet dan dit scherm:

Met dit scherm kun je nu je eigen website
opbouwen.
Klik op “nieuwe web pagina toevoegen”
Nu krijg je weer dit beeld:

In dit scherm kun je je pagina een titel geven,
bijvoorbeeld: Welkom op mijn website!
Klik op OK.
Je krijgt dit scherm:

Als je nu weer op “Nieuwe web pagina
toevoegen” zou klikken, dan krijg je weer
een nieuwe pagina waarvoor je weer eerst
een nieuwe titel moet bedenken. Je kunt
dus verschillende pagina’s maken. Het
invullen van de pagina’s gaat altijd op
dezelfde manier en die manier leer je nu
hier.
Klik op “welkom op mijn website”.

Je krijgt nu dit scherm:
Je ziet bovenaan je titel staan en in het
grote witte vlak kun je nu je eigen tekst
intikken. Je ziet dat het heel erg lijkt op
Word. Je kunt dus ook letters vergroten
en bijvoorbeeld dik maken. Een ander
lettertype maken gaat niet!
Als je nu iets over jezelf verteld hebt, klik
je op OK. Je ziet dat je weer terug komt in
het vorige scherm.
Het is belangrijk dat je je nu weer moet
afmelden!

Waar moet je dat doen? Kijk naar het
scherm hieronder.

Waar de zwarte pijl
naar wijst, daar moet je
op klikken.

En nu?
Zoals je in het begin gelezen hebt, nu moet je meester of juffrouw eerst jouw webpagina
goedkeuren. Als dat is gebeurd, dan kun je pas je eigen pagina zien.

Waar kun je je eigen pagina weer terug zien?
Klik aan de linkerkant van het scherm op “Leerlingen” en dan op je eigen groep. Je ziet dan je
eigen naam staan en iedereen die dat wil kan daar op klikken. Op deze manier kan iedereen
jouw pagina zien. Wil je zelf weer wat veranderen? Klik weer op “Login” en ga aan de slag.

Uploaden van plaatjes (of foto’s)
Als je voor je website plaatjes wil gaan gebruiken, dan moet je deze plaatjes eerst uploaden.
Dit klinkt erg moeilijk, maar dat is het niet.
Je doet het zo:
Log jezelf eerst weer in.
Klik dan op het knopje bladeren.

Wat je nu ziet,
kan op je
computer thuis er
iets anders uitzien. Je moet in
iedere geval de
goed map zoeken
waarin je een
plaatje hebt staan.
Dat zoeken kun
je doen met
behulp van de
knop waar het
pijltje naar wijst.

Ik had nog ergens
een plaatje staan
van het logo van
onze school.
Dat plaatje wil
ik “uploaden”.
Ik dubbelklik
op de naam van
het plaatje.

Je ziet dat de naam van het plaatje
automatisch in het witte balkje komt
te staan. Klik nu op “Upload” en je
bent klaar met “uploaden”.

Je ziet nu dat de naam van het plaatje
achter het woord “Plaatjes” staat.

Waarom heb je dit allemaal nu gedaan? Je kunt nu het plaatje dat je “ge-upload” hebt, ergens
op je eigen site invoegen. Ga terug naar je eigen site. Je weet inmiddels hoe je dat doet.

Klik nu op de knop “afbeelding
invoegen” (zie de pijl).

Klik met het handje op je uitgekozen
afbeelding en klik dan op “invoegen”.

Je ziet dat het plaatje nu op je site
verschijnt. Je kunt er wat tekst bij
zetten en druk dan op OK.

Uploaden van (Word) documenten
Als je zelf een leuk werkstuk hebt gemaakt in Word, dan kun je dat werkstuk op je site zetten.
Iedereen die dat wil kan dat werkstuk dan downloaden en bekijken.
Voordat iemand je werkstuk kan downloaden, moet jij je werkstuk eerst “uploaden”. Dit gaat
op precies dezelfde manier dan wanneer je een plaatje “upload”. Als je alle stappen
genomen hebt om het werkstuk te “uploaden”, dan hoef je op ’t laatst alleen nog maar op
“Bestanden” te klikken en dan zie je (als je alles goed gedaan hebt) je bestand er al staan.

Je kunt nu een nieuwe pagina maken voor je site en die weer een nieuwe naam geven. Je zou
dus dit kunnen krijgen:

Selecteer nu het woordje “hier” en klik
dan op het knopje “Bestand link”.

Klik op je werkstuk en dan op “invoegen”. Je ziet dat
het woordje “hier” veranderd is in “hier”. Als mensen nu
op jouw site op het woordje “hier” klikken dan kunnen
ze het werkstuk downloaden. Probeer het maar eens.

Als je alles wat in deze handleiding goed hebt doorgenomen, dan kun je voor jezelf (en
anderen natuurlijk) een prachtige website bouwen. Kijk ook eens naar andere sites, misschien
doe je wel nieuwe ideeën op. Veel succes ermee!!

