HANDLEIDING
De schoolpagina aanpassen

Tip:
We adviseren Google Chrome als
browser. Andere browsers kunnen
problemen veroorzaken.

Je moet aangemeld zijn en
verbonden zijn aan je school
om aan de slag te gaan.

De naam van jouw school.

Straatnaam en nummer
Postcode en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres

Enkel

Enkel een paginabeheerder of dynamobeheerder
kan de gegevens op je schoolpagina aanpassen.
Heeft je school nog geen paginabeheerder of
dynamobeheerder? Dan kan je dat met deze knop
aanvragen. De aanvraag wordt verstuurd naar het
e-mailadres van de school. De beheerder van deze
mailbox (secretariaat of directie) moet je aanvraag
goedkeuren door op de link in de e-mail te klikken.

Ben je paginabeheerder of
dynamobeheerder? Dan zie je
de knop ‘Beheer pagina’. Klik
er op en het menu verschijnt.

De naam van jouw school.

Straatnaam en nummer
Postcode en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres

Via dit menu kan je de pagina
beheren en kan je de zichtbare
gegevens aanpassen.

De naam van jouw school.

Naam van de school

Klikte je op ‘Details & Layout’, dan kom je hier
terecht. Je kan de naam en de beschrijving van je
school hier aanpassen.

De tofste school van allemaal!

Ook kan je aanpassen welk
onderwijsniveau jullie aanbieden.

De contactgegevens kan je hier aanpassen.
Veranderde bijvoorbeeld het e-mailadres van de
school, dan kan je dat hier snel aanpassen.

Het adres van de school

Het telefoonnummer van de school

Het e-mailadres van de school

Het webadres van de school

Wil je het logo van je school toevoegen aan je
schoolpagina, dan kan dat hier. Pas op, de
afbeelding mag maximaal 2MB groot zijn.

Je kan ook een omslagfoto toevoegen om de
schoolpagina helemaal in de sfeer van je school
onder te dompelen.

Klik op ‘Pagina bewaren’ wanneer je
tevreden bent met je aanpassingen.

Benieuwd naar het resultaat? Op de volgende
pagina tonen we je twee scholen die hun pagina
hebben gepersonaliseerd.

Het resultaat!

Nog vragen? Contacteer CANON Cultuurcel en
bel naar 02 553 9663 of e-mail maar
dynamo@ond.vlaanderen.be.

