WEBSITE BOUWEN

BEKNOPTE OPBOUW
DOEL
Aan het einde van deze les heb jij een eigen website met een homepagina en subpagina’s die je
zelf hebt bedacht en hebt vormgegeven.

INLEIDING - INTRODUCTIE (10 min.)
Tegenwoordig kan je als bedrijf (of als persoon) niet meer zonder een eigen website. Maar hoe
maak je nou zoiets? In deze les krijg je uitleg over Wordpress, één van de platforms die ‘open
source’ is en dus gratis hun mogelijkheden aanbieden.

Bekijk van tevoren eens de volgende websites die met Wordpress zijn gemaakt;
https://www.autoblog.nl of onze eigen https://www.kunsteducatienederland.nl
Deze websites zijn vanuit het Wordpress CMS gemaakt! CMS? Dit staat voor Content
Management System. Vanuit het CMS maak en onderhoud je de website (de achterkant van de
pagina)
Klik ook eens op http://www.angelfire.com/super/badwebs/ voor een hele lelijke website zodat je
de verschillen ziet. Schrijf deze verschillen voor jezelf op. Dit komt van pas bij het maken van je
eigen website.
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OPDRACHT 1 - DE WEG NAAR HET CMS (20 min.)
Voordat je überhaupt aan de slag kan met je eerste pagina moet je je aanmelden bij Wordpress.
Omdat dit proces nauwkeurigheid vereist hebben we speciaal hiervoor een stappenplan gemaakt
in PDF. Deze kan je vinden in de bijlage (Wordpress Stappenplan)
Denk vast na waar je de pagina over wilt laten gaan (over jezelf, over corona, over je hobby’s etc.)
Succes!

OPDRACHT 2 - DE BASIS WEBSITE (60 min.)

Als je opdracht 1 hebt afgerond is er een website waarmee je verder kan! Ga aan de slag met:
• Je home pagina. Als mensen binnenkomen op je site, wat zien ze dan en wat lezen ze dan (een
soort introductie)
• Voeg mooie foto’s toe aan je pagina’s (zorg voor foto’s van goede kwaliteit) Zorg dus ook voor
een mooie ‘header’ foto, de foto die je direct ziet als je jouw website bezoekt
• Haal pagina’s of tekst weg die niet op jouw website hoeven te staan
• Maak een of meerdere pagina’s met daarop informatie over het onderwerp van je site
• Maak een contactpagina aan zodat mensen je kunnen bereiken
• Maak een duidelijk menu (bijvoorbeeld bovenin je pagina) en geef de verschillende pagina’s een
goede (korte) titel

OPDRACHT 3 - EXTRA FEATURES (60 min.)
Heb je de basis af? Dan kan je extra dingen gaan uitproberen;
• Kies een ander template en pas daarmee de structuur van je site aan
• Download een plugin en voeg deze toe (denk aan een quiz of een contact formulier)
• Maak met canva (zie lesblad Poster maken) een eigen header foto of maak je eigen logo en
voeg deze toe
• Maak een eigen instagram of facebook pagina die je koppelt aan de website

AFSLUITING (5 MINUTEN)
Je kan de resultaten delen via je social media (Instagram, TikTok, Snapchat of Facebook) door er
bijvoorbeeld een screenshot of screenvideo van te maken!
Je mag het resultaat ook delen met ons!
Mail dan je resultaat naar sil@kunsteducatienederland.nl
Dit mag ook via WeTransfer of je tagt ons in je social media (@kunsteducatienl)

BENODIGDHEDEN
Wordpress
Computer, telefoon of tablet

