TOEPASSEN NIEUWE GROEPEN PAGINA’S
Taak

Toelichting

Wanneer ingelogd op de website, ga naar het dashboard.
Klik op ‘Berichten’ in de grijze menubalk links.
Kies voor ‘Categorieën’ in het menu wat is verschenen onder
‘Berichten’

Rechts zul je al 3 voorbeelden zien staan. Links kun je de velden
invullen.
Vul in de naam van de pagina. Dit is de naam van de groep.
Bijvoorbeeld: Groep 5
Laat de andere velden leeg.
Klik op ‘Nieuwe Categorie toevoegen’

Voeg voor alle groepen die je op deze manier aan maakt ook een
Welkomsttekst toe.
Dit doe je op de zelfde manier.
Bijvoorbeeld: Groep 5 Welkomsttekst
Laat wederom de andere velden leeg. Wel moet je bij het kopje
‘Hoofdcategorie’ de juiste pagina kiezen uit het menu. In het geval
van dit voorbeeld kies je voor ‘Groep 5’
Klik op ‘Nieuwe Categorie toevoegen’

Wanneer je dit hebt aangeklikt word het menu blauw in de grijze balk.
Nu verschijnen er extra opties onder het menu ‘Berichten.’

Taak

Toelichting

Wanneer je voor alle groepen 2 categorieën hebt aangemaakt (een
gewone en een welkomsttekst) ben je in dit menu klaar.
Klik op ‘Portfolio’ in de grijze menubalk links.
Kies voor ‘Portfolio Categories’ in het menu wat is verschenen
onder ‘Portfolio’

Rechts zul je al 3 voorbeelden zien staan. Links kun je de velden
invullen.
Vul in de naam van de pagina. Dit is de naam van de groep.
Bijvoorbeeld: Groep 5
Laat de andere velden leeg.
Klik op ‘add new portfolio category’

Wanneer je voor alle groepen een categorie hebt aangemaakt ben
je in dit menu klaar.
Klik op ‘Pagina’s’ in de grijze menubalk links.
Indien je nog geen groepen pagina’s hebt gemaakt, voeg deze
dan toe. Doe dit door op de knop boven aan de pagina te klikken
Klik op de pagina die je wil bewerken.

Wanneer je dit hebt aangeklikt word het menu blauw in de grijze balk.
Nu verschijnen er extra opties onder het menu ‘Portfolio.’

Taak

Je zult op de pagina 3 tasjes vinden zoals hier:
Klik op het tabje ‘cornerstone’. Je zult dan een knop zien
verschijnen in het veld onder de tabjes.

Het kan zijn dat je deze melding krijgt:
Dit kun je negeren. Klik gewoon op de gekleurde knop:
Kies ‘Yes, proceed’.

Op het scherm dat volgt klik je op ‘Edit with cornerstone’

Toelichting

Taak

Een pagina vergelijkbaar met deze zal verschijnen.

Klik op ‘Load template’

Toelichting

Taak

In het dropdown menu kies je voor ‘Groepen’. Klik op ‘insert’.

Een aantal nieuwe objecten zal verschijnen.

Toelichting

Taak

Klik op de knop die hiernaast is afgebeeld. (de 3e knop van boven)

Je zult dit scherm zien verschijnen.

Toelichting

Taak

Je moet nu de juiste categorieën in gaan vullen op de juiste
plaatsen. Klik op ‘classic recent posts’ in het bovenste veld.

Toelichting

Taak

In de sidebar links zul je nu dit zien:
Onder category moet je nu de SLUG invullen van de categorie van
deze groep. De SLUG vind je op de plaats waar je de categorie
hebt aangemaakt. Er staat nu een categorie in gevuld. ‘groep-1welkomsttekst. dit betekend dat je de slug moet invullen van de
welkomsttekst categorie. Bijvoorbeeld: groep-5-welkomsttekst

Toelichting

Taak

Toelichting

Hiernaast zie je op welke plaatsen je een slug moet aanpassen.
LET OP: Bij ‘classic button’ is de categorie lastig te vinden. Hij staat
in het vakje met ‘HREF’. Hij staat helemaal achteraan. Je kunt daar
komen door de tekst te selecteren en op je toetsenbord op het
pijltje naar rechts te klikken. Het is belangrijk dat alle andere tekst
in dit vakje ongewijzigd blijft. Als de categorie aangeeft …welkomsttekst dan betekend dat dat daar ook de slug van jouw
welkomsttekst moet komen. indien er geen ….-welkomsttekst staat
kun je de gewone categorie gebruiken. (bijvoorbeeld: groep-5)
Wanneer je alle teksten hebt aangepast klik je op ‘save’ helemaal
links onderaan.
Helemaal rechts boven vind je een hamburger menu (drie
streepjes). klik dit aan en kies voor ‘exit to dashboard’
Klik op ‘instellingen’ in de grijze menubalk links.
Kies voor ‘Category excluder’ in het menu wat is verschenen onder
‘instellingen’
Zet bij de categorieën ‘welkomsttekst’ een vinkje bij “Exclude from
Front Page?” en bij “Exclude from Feeds?” zoals dit bij de
voorbeelden ook al gedaan is.
Klik dan op ‘Update’
Je bent nu klaar. Als je nu een bericht wil plaatsen in de groep kun
je bij het maken van het bericht een categorie toevoegen. Doe dit
en het bericht zal verschijnen op de groepen pagina.

Wanneer je dit hebt aangeklikt word het menu blauw in de grijze balk.
Nu verschijnen er extra opties onder het menu ‘instellingen.’

