EEN WEBSITE MAKEN
In deze handleiding leg ik uit hoe je een website maakt op jouwweb.nl. Daarbij neem ik als voorbeeld
de website van een dierentuin. Waarbij er informatie is voor bezoekers en informatie over de dieren.
Dit sluit aan bij de webquest ‘Ontwerp je eigen dierentuin’:
https://www.webquests.nl/matrix/wq015/home.htm

ACCOUNT AANMAKEN OP JOUWWEB
Ga naar jouwweb.nl en klik op begin

Op de achtergrond programmeer je volgende code:

Kies

Kies website >> Voer titel voor website in >> voer emailadres en wachtwoord in>> en ga aan de slag
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Kies een design en pakket
Voor hier is het handig dat je met een blanco design start: <Start met dit design>
Vervolgens kies je het gratis pakket. En dan kom je in de editor, en kun je aan de slag met de eertse
pagina van je website

BANNER
Een Banner is een soort spandoek op je website. Hier kun je een plaatje met tekst opzetten. En je kunt
voor elke pagina kiezen of je daar de banner wilt laten zien of niet. Hier kies ik ervoor om de banner
op de homepagina te laten staan. Daarvoor ga je naar Pagina’s en zet bij instellingen het vinkje bij <Met
banner> aan.

Als het goed is heb je al een afbeelding. Als je daar op klikt
•
•

Tekst: Leg uit wat je op jouw website vindt
Voeg een leuk plaatje toe

HOMEPAGINA
Zet op deze pagina de informatie voor je website.
Plaatje toevoegen

Je ziet dat er al een plaatje is. Deze kun je vervangen met een eigen gekozen afbeelding.
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Vervolgens ga je weer naar de homepagina

DE SPELER GIPHY
De buttons omhoog

^

Als je op button klikt, zend je een <signaal omhoog>.
De speler ontvangt dit signaal en gaat omhoog.
Daar kun je de Banner bewerken. Je kunt de afbeelding vervangen door er op te klikken. Kies uploaden
als je een eigen afbeelding wilt kiezen. Zodra je hebt gekozen kies je voor <opslaan>.

Je kunt daarna nog een titel en subtitel aan de banner toevoegen. Ook hier weer <opslaan>
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HOMEPAGINA
Tekst toevoegen
Klik op <Teskst> en sleep deze naar de plek waar je wilt. Type vervolgens de indormatie die je op je
homepagina wilt geven.

Een filmpje toevoegen
Je kunt een filmpje van youtube op je pagina zetten door <Video> te klikken en de URL van het filmpje
in te typen. Vervolgens selecteer je het filmpje. Je kunt ook een eigen filmpje uploaden. Voor filmpjes
van bijvoorbeeld svhool-tv werkt het anders, daarvoor moet je code invoegen (embedden). Zie
verderop in dit document.
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PREVIEW EN MOBIELE WEERGAVE
Je kunt zien hoe de website
eruitziet zoals deze gepubliceerd
is. Klik daarvoor op <preview
bekijken>Als je zien hoe de site
eruitziet voor Mobiele gebruikers
klik dan op het telefoontje wilt dat
je website in vorm aanpast voor
smartphones dan kun je dat
aangeven.

NIEUWE PAGINA AANMAKEN
Daarvoor ga je naar
<Pagina’s> en klik je op
<Nieuwe pagina>. Daar
voer je de Naam in en kies
je of je wel/niet een
Banner wilt zien. En of je
wel/niet een Zijbalk kiest.

PAGINA BEWERKEN
Tekst toevoegen (KOP)
Naast gewone tekst kun je boven je tekst een kop
plaatsen. Kies daarvoor <Kop>.
En sleep die boven je tekst. Net zoals je de tekst
toevoegt als bij de Homepagina
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Afbeelding toevoegen
Je voegt tekst toe zoals je ook bij
de Homepagina deed. Daarnaast
kun je nog afbeeldingen
toevoegen.
Je kunt aan de afbeelding een link
toevoegen naar een pagina op de
website, een andere website, een
emailadres, of een bestand. In dit
geval is er gekozen voor een
bestand: Een plattegrond van de
dierentuin die je kunt downloaden

Als je meerdere plaatjes hebt, en
je wilt een afbeelding precies
naast een stuk tekst, dan is het
handig deze tekst in een apart
tekstvak te plaatsen. En de
afbeelding ernaast. Vervolgens
kun je blok tekst en blok
afbeelding aanpassen in de
grootte.

Embedded code
Je kunt een link invoegen op je website: bijvoorbeeld een film van school-tv of een route van
GoogleMaps. De betreffende informatie zie je dan op de website. Als kaart of Film, waarop je kunt
klikken om groter weer te geven.
GOODLEMAPS
In Google maps type je het
adres. Vervolgens kies je
<delen>. Je kopieert de link
en voegt die toe als
<embedded> op je pagina.
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SUPPAGINA TOEVOEGEN
Voor dit voorbeeld is een pagina
met informatie over de kameel
ingevoegd.
Daarvoor maak je de pagina’s
aan. Een suppagina maak je door
deze iets naar rechts te slepen.
Deze pagina vind je dan niet in het
hoofdmenu. Maar wel in het
submenu. In dit geval Onder
<Over de dieren>
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TIP: Bij het geven van informatie op je website is het handig de informatie
overzichtelijk te maken. Kijk welke informatie bij elkaar hoort. En gebruik kopjes per
soort informatie. Zo kun je informatie over dieren opdelen in informatie over:
• Hoe het dier eruit ziet
o Tot welke soort behoort het dier
o Welke dieren lijken op dit dier
• Waar het dier leeft
• Wat eet het dier
• Hoe plant het dier zich voort
Zorg dat deze informatie overzichtelijk op de site komt in blokjes tekst. Plaatjes helpen om de
informatie nog duidelijker te maken. Zoek daarvoor plaatjes die laten zien wat je in de tekst vertelt.

PUBLICEREN

Kies voor gratis en kies je naam voor de website.
De URL wordt dan <naamweb>.jouwweb.nl. Voeg je naam toe
Je kunt nu altijd nog veranderingen toevoegen aan je website. Deze worden dan automatisch
gepubliceerd. Je hoeft het niet steeds op te slaan.
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