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Werken met een blog

I.Algemeen deel: blog vs. Privacy
We willen eerst enkele aandachtspunten bespreken i.v.m. privacy.
Alle ouders gaven tot nu toe toestemming om foto's van zijn/haar kind te publiceren 
op de schoolwebsite/blog.  In het schoolreglement staat: “Voor de publicatie van 
niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het 
schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, 
delen dit schriftelijk mee aan de directie. “
Dus let op welke foto's je neemt of publiceert:

• geen kinderen individueel op een foto, zorg steeds dat je enkele kinderen in 
beeld neemt

• plaats geen namen bij een foto, of vernoem meerdere namen in willekeurige 
volgorde 

Sommige leerkrachten maken filmpjes en plaatsen dit (via youtube of facebook) op de
blog.  Op deze manier blijft dit filmpje op het internet aanwezig, ook al verwijder je 
het van jouw blog.  Geef filmpjes door aan Lieven, hij plaatst de filmpjes op jouw blog.
Want de school heeft een account bij youtube (die niet voor iedereen zichtbaar is).  
Op deze manier blijft alles meer gelinkt aan de school en niet aan 'de hele wereld'.

II. Stap voor stap: werken met een blog
Sinds vorig schooljaar heeft de volledige kleuterschool en lagere school een blog per 
leerjaar.
Hier vind je stap voor stap hoe je de blog kan aanpassen (tekst en foto's toevoegen).

1. Foto's verkleinen van formaat (resizen/comprimeren)  
Als je foto's maakt hebben deze een bepaald formaat 
vb. 2,25 MB (afhankelijk van hoe het fototoestel 
ingesteld is).  Hoe beter de kwaliteit, hoe groter het 
formaat. Maar als je de foto's op de blog wil plaatsen 
mogen deze maximum 2MB zijn (alle foto's groter dan 
2MB zal hij deze foto's niet uploaden). Dus is het 
handig als je alle foto's gaat comprimeren (want anders 
kan je ze niet uploaden op de blog en duurt het ook 
langer om ze te laden als je ze wil bekijken).
Om te weten hoe groot jouw foto's zijn, moet je met de
muis op de foto gaan staan, en op de rechtermuisknop 
klikken.  Onderaan in de lijst klik je op “eigenschappen” 
en dan zie je hoe groot de foto is. 
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Hoe ga je te werk?
1. Programma downloaden
Er bestaan verschillende (gratis) programma's die je kan downloaden en 
gebruiken om foto's te comprimeren.  Wij geven hier één voorbeeld dat 
eenvoudig is om mee te werken!  
Download op het internet (of geef eens je stick aan Ludwig of Katrien) het 
programma “Image Resizer PowerToy Clone for Windows”.  Dit duurt niet lang 
en neemt niet veel ruimte van de harde schijf in beslag.Je vindt geen icoontje 
terug op het bureaublad.
2. Foto's verkleinen/resizen/comprimeren
Maak een map (vb. op het bureaublad) waar je de foto's van het fototoestel kan
in bewaren.  
Ga met de muis op een foto gaan staan en klik op de rechtermuisknop.  In deze 
lijst zie je “resize pictures”, klik hierop.  Deze kader verschijnt op het scherm:

Kies voor medium of large (zo 
heb je nog mooie, duidelijke 
foto's die toch voldoende 
verkleind zijn) en klik op ok.
In de map zie je nu dezelfde 
foto met tussenhaakjes large 
of medium vermeld.

2. De klasblog aanpassen  
Nu de foto's verkleind zijn kan je probleemloos starten met de blog!

a) Inloggen  
- ga naar www.klim.be
- klik, aan de linkerkant op de blog van jouw klas
- je bent op jouw klasblog, scrol naar beneden tot je aan de rechterkant bij 
'meta', 'inloggen' ziet staan.  Klik op 'inloggen'
- tik jouw gebruikersnaam en wachtwoord in (dat je gekregen hebt van Lieven).
- je bent nu op het dashboard (startpagina om de blog aan te passen)

http://www.klim.be/
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b) Het dashboard   
De blog bestaat uit pagina's en berichten.  
Meestal ga je enkel berichten toevoegen (zie 
berichten: tekst aanmaken).  De berichten zijn 
korte tekstjes en foto's die onmiddellijk 
chronologisch te zien zijn bij het openen van de 
blog.
Elke blog heeft ook pagina's.  De pagina's vind je 
op de blog steeds bovenaan en hebben de naam van
een klas gekregen (vb. Start  K1A  K1B   K1C   K1D 
K1E).  Op start kom je op de berichtenpagina 
(home).  Als je op een klas klikt vind je vaak niets 
terug.  Je kan op de pagina iets plaatsen dat er 
een hele periode (of een volledig schooljaar kan 
opstaan).  Bijvoorbeeld een klasfoto, enkele 
klasafspraken, een klasgedicht,....

c) Een pagina maken/bewerken  
Klik aan de linkerkant op “pagina's”.  
Wil je een nieuwe pagina maken (vb. klasfoto, individuele foto's,...), klik dan op 
“nieuwe pagina” en geef bovenaan deze pagina een naam. In de grote kader 
eronder kan je tekst intikken of een foto invoegen (zie berichten: 
foto's/filmpjes invoeren).
Wil je een bestaande pagina bewerken, klik dan op “all pages”.  Ga met de muis 
naar de juiste pagina (vb. je eigen klas) en klik op bewerken.  Je kan nu ook in 
de grote kader onder de titel je tekst intikken of een foto invoegen (zie 
berichten: foto's/filmpjes invoeren).
Als je klaar bent, kan je eerst de pagina 
bekijken door aan de rechterkant op 
“wijzigingen bekijken te klikken, daarna klik
je aan de rechterkant op “bewerken”
Keer daarna terug naar het dashboard.
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d) Berichten: tekst aanmaken  
Als je een uitstap/activiteit/... gedaan hebt 
waarvan je foto's genomen hebt, wil je dit 
graag op de blog plaatsen om te delen met de 
ouders.
Je klikt aan de linkerkant op berichten, nieuw
bericht.
Bovenaan klik je in de kader waar staat 'Voer
hier de titel in' en je geeft een titel van de 
uitstap/activiteit/... .
In de grote kader eronder kan je een 
bijhorende tekst intikken.

e) Berichten: foto's/ filmpjes invoeren  
Bij deze tekst wil je graag foto's of een filmpje invoeren.  
- Klik op het icoontje naast uploaden/toevoegen 
- Klik bovenaan op bestanden uploaden

– klik op  bestanden selecteren
- open de map waar je de foto's bewaard hebt
- selecteer alle foto's die je wilt uploaden en klik op openen
- de computer start met het uploaden van de foto's
– klik aan de linkerkant op 'galerij aanmaken

– zorg dat de foto's die je net geüpload hebt 
aangevinkt staan
– klik onderaan rechts op 
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– bekijk aan rechts bovenaan de galerij-instellingen (dit is belangrijk voor de 
layout van jouw pagina

– als de instellingen in orde zijn klik je onderaan op 

f) Categoriën aanpassen  
Aan de rechterkant kan je de categoriën 
aanpassen:
- de klas aanvinken die bij deze activiteit 
hoort (of alle klassen als het een activiteit 
was met het volledige leerjaar).
- tags: je kan een onderwerp invullen (vb. 
museum, schoolreis, sportdag,...) en klik op 
'toevoegen'.  Hoe meer hetzelfde onderwerp
voorkomt hoe groter dit gepubliceerd wordt 
(aan de rechterkant). 

g) Publiceren  
Als je klaar bent, kan je bovenaan je bericht bekijken en daarna klik je op 
'publiceren'.
Als je nadien nog iets wilt aanpassen, ga je op het dashboard naar 'berichten' ~
'all post' ~  ga met de muis naar het juiste bericht en klik op bewerken.
Als je het bericht aangepast hebt klik je op 'bijwerken'.
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3 Nog iets i.v.m. reacties op de blog...

Het is fijn als mensen de kans krijgen te reageren op de blog. Reageren kan tot 14 
dagen na het verschijnen van een bericht. Dit om te vermijden dat er teveel SPAM 
aangetrokken wordt.
Reacties moeten steeds goedgekeurd worden vooraleer ze op de site verschijnen. Van 
zodra je over de tekst  komt met je cursor krijg je de volgende keuzes:

Beantwoorden of terug reageren kan best via het opgegeven mailadres. Het is niet 
echt de bedoeling van een blog dat er een dialoog ontstaat... Ongewenste berichten 
best als Spam aanduiden, dan worden ze in de toekomst geweigerd.

Succes!


