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1.1 Inloggen
Om in te loggen in MailChimp ga je naar mailchimp.com en klik je rechtsboven op de knop Log In

De gegevens om in te loggen zijn reeds in bezit van je school/bestuur.
Indien je je inlog niet weet, stuur dan een e-mail naar info@hetschoolvoorbeeld.nl of klik op de link
‘wachtwoord vergeten’. vermeld dan duidelijk om welke organisatie/school/bestuur het gaat en
geef door wat je naam en functie is.
TIP: vaak maken we in het begin een account voor je aan met een tijdelijk e-mail adres.
Overleg met ons om dit adres aan te passen naar je eigen e-mail adres.
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2.1 Lijsten met abonnees
Om een e-mail nieuwsbrief te sturen zal er eerst een lijst met abonnees moeten zijn. Klik bovenaan
op lists. Hier staan de verzendlijsten van geadresseerden. Vul hier je bestaande lijst aan met
geadresseerden of maak, als je nog geen lijst hebt, een nieuwe lijst met de knop Create list
(rechtsboven).
Klik op de lijst om deze te bewerken. Aan de lijst kunnen geadresseerden toegevoegd worden.
Dit kan per adres, maar bij grote hoeveelheden kun je ook bijvoorbeeld een bestand uit Microsoft
Excel uploaden.

TIP: Hier vind je een stap-voor-stap uitleg over het toevoegen van
geadresseerden uit bijv. Excel:
https://kb.mailchimp.com/lists/growth/import-subscribers-to-a-list
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3.1 Aanmaken van een nieuwsbrief
Voor elke nieuwsbrief die je wilt sturen, maak je eerst in Mailchimp een campagne aan. Klik
hiervoor linksboven op Campagne en kies Create Campaign en dan Create an E-mail en geef je
campagne (nieuwsbrief ) een naam. Vervolgens klik je op Begin.

Vervolgens vul je de velden onder de knoppen in tot alle vinkjes groen zijn.
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3.2 Kies een template
Als we een template in de huisstijl van de organisatie hebben ontworpen, kies je voor dit template
door op de knop Design e-mail te klikken. In het venster dat dan verschijnt, kies je voor Saved
templates en klik je daarna op het template dat we voor je hebben gemaakt.

1

2
3

Nu opent de nieuwsbrief in een nieuw venster. Links zie je de gehele opmaak van een voorbeeld
van een nieuwsbrief die je naar eigen inzicht mag aanpassen. Zodra je met de muis over een tekstof illustratievlak gaat kan je er voor kiezen om deze te bewerken, te dupliceren of te verwijderen.
TIP: probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van de items op deze pagina. Door deze items te
dupliceren behoud je de huisstijl omdat alle items zijn opgemaakt volgens een eenduidig ontwerp.
Zodra je zelf nieuwe items naar eigen ontwerp gaat toevoegen bestaat de kans dat dit niet ten
goede komt aan de uitstraling van de nieuwsbrief.
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3.3 Opmaken nieuwsbrief

Hierboven zie je in het linker deel een voorbeeld van de nieuwsbrief, rechts de editor met
opmaakmogelijkheden voor het toevoegen van tekst en aanpassen van beelden.
Probeer zoveel mogelijk tekst en beeld te plaatsen met behulp van de items die reeds in het
voorbeeldtemplate zijn opgenomen. Mocht je toch de behoefte hebben extra items (Engels:
content Blocks) toe te voegen; zie dat hieronder de link:

TIP: Een handige pagina met filmpjes en voorbeelden hoe je tekst en
beeld plaatst vind je hier:
https://kb.mailchimp.com/campaigns/content-blocks/use-textcontent-blocks
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3.4 Enkele opmaaktips
Links (koppelingen) naar internet of e-mail adressen toevoegen
• Selecteer in de editor de tekst die gelinkt moet worden (1)
• Klik op het link-symbool (2)
• Kies hier of het gaat om een website of een e-mail adres (3)
• Vul het adres in en klik op Insert (4)

2

3

1

3

4
Links: een web-adres
Rechts: een e-mail adres

4

Opmaken van de alinea in een stijl
De opmaakstijlen zijn al door ons voorgedefineerd en sluiten aan bij de huisstijl van de organisatie.
Probeer deze dus zoveel mogelijk te gebruiken. Probeer bij voorkeur niet om zelf kleuren te
verzinnen en toe te passen op teksten, lijnen en achtergronden.
• Selecteer een (deel van een) alinea
• Kies in het opmaakpalet onder Stijl de gewenste opmaak.

Opmaakpalet
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4.1 Testen van de nieuwsbrief
Stuur altijd een test van de nieuwsbrief naar jezelf of naar collega’s (komma’s tussen de e-mail
adressen). Zo kun je zien hoe de nieuwsbrief in je mailbox komt en of bijvoorbeeld alle links
werken. Het is ook mogelijk om boven deze test een boodschap toe te voegen (‘beste collega’s,
graag verneem ik of deze nieuwsbrief zo goed is’).

TIP: Houd de lijst met collega’s kort. Hoe meer mensen iets kunnen zeggen over de nieuwsbrief,
hoe groter de kans dat de hoeveelheid communicatie hierover ervoor zorgt dat de nieuwsbrief
later dan gepland wordt verstuurd.
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4.2 Versturen van de nieuwsbrief
Indien de nieuwsbrief helemaal goed is, kun je deze versturen naar alle abonnees op de lijst door
rechtsonder te klikken op Save and Close en vervolgens rechtsboven op Send. Hier is het ook
mogelijk om op Scedule te klikken, dan wordt de nieuwsbrief op een door jou te bepalen tijdstip
verstuurd (bijvoorbeeld op de laatste dag van de zomervakante).

TIP: Onder het menu
Reports kun je volgen
hoeveel mensen je mail
hebben gelezen en
hebben geklikt op de
bijbehorende links.
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5.1 Handige links
MailChimp is zeer uitgebreid en kent veel extra mogelijkheden die in de loop van de tijd worden
uitgebreid en aangepast. Onderstaande links zou je kunnen raadplegen als je iets wilt weten dat
niet in deze handleiding staat. Onderstaande pagina’s zijn Engelstalig.

Algemene instructie
Hier vind je veel algemene info over het werken met MailChimp.
https://kb.mailchimp.com/getting-started/getting-started-withmailchimp

Werken met lijsten
Werken met lijsten met abonees. Toevoegen, aanpassen, verwijderen
https://kb.mailchimp.com/getting-started/getting-started-withmailchimp#Create-a-List

Rapporten
Bekijk hoeveel e-mails worden gelezen, geopend, wie zich afmeldt, en
wie er hoe vaal klikt op links binnen de e-mail.
https://kb.mailchimp.com/getting-started/getting-started-withmailchimp#View-Your-Campaign-Reports

Vragen?
Mocht je er niet uitkomen of heb je alsnog vragen, bel of e-mail ons dan. We helpen je graag.
Voor uitgebreide support, training, advies en/of aanpassingen in de layout van de template zijn we
genoodzaakt kosten te berekenen.

Telefoon: 0182-749090
E-mail: info@hetschoolvoorbeeld.nl
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