Een blog aanmaken
Ga naar blogger.com en log in met je gmailaccount

Klik links op ‘nieuwe blog’

Typ hier:
1. de titel van je blog
2. je blogadres bv.
Klas5rollegem@blogspot.com
3. Kies de ‘look’ van je blog.
Klik uiteindelijk op ‘blog maken’.

Klik op ‘starten met bloggen’

Een blog beheren
Ga naar blogger.com en meld je aan.

Ga naar ‘berichtenlijst’ om je blog te beheren.
In de linkerkolom kun je je blog beheren.
Dit is de betekenis van de meest gebruikte items:
-

-

-

-

Nieuw bericht: De naam zegt het zelf. Klik
hier als je een nieuw bericht wilt plaatsen.
Dit bericht is telkens te lezen op de
startpagina van je blog.
Berichten: hier kun je je geplaatste
berichten verwijderen, bewerken, …
Pagina’s: Hier voeg je pagina's/menu’s toe
aan je blog. Je kunt menu’s aanmaken net
zoals bij een echte website.
Reacties: Precies zoals op sociale
netwerksites kunnen bezoekers een reactie
plaatsen op een bericht. Hier kun je de
reacties bekijken, reageren of verwijderen.
Sjabloon: Hier kan je de ‘look’ van je blog
wijzigen. (achtergrond, kleuren, etc.)
Instellingen: Hier kun je bijvoorbeeld je
blogadres wijzigen, een extra ‘auteur’
toevoegen zodat je met meerdere aan
deze blog kunt werken, etc.

Een bericht plaatsen
Ga naar blogger.com en meld je aan.

Ga naar ‘berichtenlijst’ om je blog te
beheren.

Klik links op ‘nieuw bericht’.
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Je gebruikt de volgende knoppen om:
1. een wijziging in je bericht ongedaan te maken, een stap terug te keren.
2. je lettertype te wijzigen.
3. de grootte van je letters aan te passen.
4. om een vaste structuur aan je bericht te geven, nl. titels, tussentitels, bericht.
5. je tekst vet te drukken.
6. je tekst cursief te drukken.
7. je tekst te onderlijnen.
8. je tekst te controleren op spellingsfouten.
9. de tekstkleur te wijzigen.
10. je tekst te fluoresceren.
11. een link naar een andere website te maken.
12. een afbeelding toe te voegen vanaf je computer, internet, je gsm.
13. een film aan je bericht toe te voegen vanaf je pc, internet, youtube.
14. je tekst uit te lijnen. (rechts, links of centreren)
15. een opsomming te maken met cijfers.
16. een opsomming te maken met tekens.
17. een citaat tussen “ “ te zetten.
18. je bericht op spellingsfouten te controleren.
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