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1. Inleiding
Om de nieuwe site van KRB Jabbeke levendig te houden wordt er vanaf heden
beroep gedaan op leden die geïnteresseerd zijn om te helpen aan de site. De
hoofdpagina van de site is gebaseerd op blogberichten die je kunt maken. Indien je
anders veranderingen wil aanbrengen aan de site moet je het eerst eens bespreken
met een bestuurslid die dan de goedkeuring kan geven.

2. Inloggen
Ga naar www.weebly.com en klik op ‘inloggen’ bovenaan rechts.
Daar vul je de inloggegevens in. Als je geïnteresseerd bent om berichten te posten
vraag deze dan aan een bestuurslid.
Zo kom je op de homepage van weebly terecht en zie je een overzicht van de
toegevoegde sites voor dit account. In ons geval gaat het slechts om 1 site. Klik op
bewerken om de site aan te passen.

3. Blogbericht aanmaken en posten
Op de editor-pagina zie je links een toolbar en rechts zie je de site. Om een nieuw
blogbericht aan te maken in de home-pagina klik je op “New post”. Bovenaan dient
de titel van het bericht ingegeven te worden. Daaronder komt je eigenlijk bericht, dit
is de body. Om de body te maken kun je elementen en structuren uit de linker kolom
slepen naar je bericht. Enkele van deze elementen zijn:
- tekst
- foto
- galerij (meerdere foto’s)
- read more break (“lees meer” knop)

Eens je een bericht hebt gemaakt moet je in de rechterkolom nog een categorie
kiezen. (bv. Jeugd, Foto’s of Wedstrijden). Indien je een nieuwe categorie wilt
aanmaken klik je op “toevoegen”.
Om je bericht te publiceren klik je op “Publish Live”. Daarna is het bericht op de
website geplaatst. Indien je niet zeker bent van je bericht kun je hem ook opslaan als
Draft, je kunt het bericht dan eens laten lezen door iemand anders die dan het
bericht kan “publishen”.

4. iPhone / Android app
Er is ook een app voor smartphones waarmee je snel berichten kan posten. Dan kun
je bijvoorbeeld wedstrijdverslagen en foto’s net na de wedstrijden onmiddellijk op de
website plaatsen. Hieronder vind je de links naar de apps.
iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/weebly/id511158309?mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weebly.android&hl=nl_BE

