
Handleiding voor de online PO wijzer 

Via de e-mail die u van ons gekregen heeft, kunt u inloggen op de site van de online PO wijzer. Daar vindt 

u de pagina van uw school die u doorlopend kunt actualiseren.
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Wanneer u bent ingelogd, ziet u het volgende scherm: 

Vanuit hier werken we verder voor het maken/actualiseren van uw schoolpagina. 
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Tekstvakken 

Alle tekstvakken op deze pagina kunt u naar wens aanpassen. De nummers tussen haakjes kunt u 

opzoeken in bovenstaande afbeelding. 

• (1) In het bovenste tekstvak ziet u de naam van uw school.

• (2) Daaronder vindt u de introtekst van uw school. Hierin staat in het kort de belangrijkste

informatie over de school.

• (3) Onder de introtekst ziet u het derde tekstvak. Hierin staat de uitgebreide informatie over uw

school. Alvorens dit tekstvak te gebruiken, is het belangrijk dat u onderstaande punten doorleest.

Deze zijn namelijk van belang voor de opmaak en functionaliteit van uw pagina:

o Om een koptekst te maken, selecteert u de tekst waarvan u een kop wilt maken. U klikt

op het menuutje ‘Alinea’ boven het tekstvak. Klik op ‘Koptekst 2’. Daarna klikt u aan de

rechterkant van de kop en drukt u op enter om aan de tekst van de alinea te beginnen. In

het vakje boven komt weer ‘alinea’ te staan. Dit is het lettertype voor normale tekst.

o Om bullets/opsommingstekens in te voegen, typt u eerst een tekst. U kunt punten of

nummers invoegen. U selecteert de tekst en daarna drukt u op de hiervoor bestemde

knoppen:

 Let op: bij het kopiëren van opsommingstekens uit een ander document is het van belang dat 

u de gekopieerde opsommingstekens verwijdert en vervolgens handmatig de

opsommingstekens in dit bewerkingsprogramma gebruikt. Dit heeft te maken met de opmaak

van de pagina.
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o Om tekst vet (B) of cursief (I) te maken, gebruikt u de volgende knoppen:

U bent nu waarschijnlijk benieuwd hoe uw pagina eruit ziet. U kunt de pagina bekijken door op 

‘wijzigingen bekijken’ te klikken, helemaal rechtsboven aan de pagina. Uw aangepaste pagina opent dan 

in een nieuw tabblad in uw browser. Bent u tevreden? Klik dan op de blauwe knop ‘bijwerken’ op de 

bewerkingspagina. Dit is erg belangrijk: wanneer u dit niet doet, wordt uw werk niet opgeslagen. 

Indien tekens als vierkantjes/rechthoeken ( □ ) in het tekstvak verschijnen, betekent dit dat 
deze tekens niet worden ondersteund. 
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Informatie 

Als u tevreden bent over de eerste stappen, scrolt u naar beneden op de pagina waarin u uw school 

bewerkt. U ziet drie tabbladen: 

• We beginnen op het tabblad ‘Weergave landingspagina’.

o U kunt template 1 of 2 kiezen. Hiermee kiest u de opmaak van de pagina. Druk op

‘wijzigingen bekijken’ om de verschillen te zien tussen de twee soorten. Kies zelf een

opmaak die u het mooist vindt. (1)

o Onder het kopje logo (2), kunt u een logo toevoegen vanuit uw computer. Dit wordt

uitgelegd in het volgende hoofdstuk (afbeeldingen). U kunt deze stap dus nu overslaan.

Ziet u al een logo? Dan kunt u dat laten staan.

o Hieronder ziet u een tekstvak met de naam ‘tekstregel onder naam school’. Hierin typt u

het devies/slogan van de school. (3)

o Daaronder ziet u een tekstvak genaamd ‘cirkel tekst in header’ (4). In dit tekstvak plaatst

u de tekst die u in de cirkel bovenaan uw pagina wilt hebben.

o Onder het kopje ‘cirkel tekst contact’ kunt u ook een eigen gekozen tekst typen die in een

cirkel onder de contactinformatie van uw school verschijnt. (5)

o Daaronder ziet u ‘cirkel tekst sidebar’. Hier typt u tekst die in een andere cirkel onderaan

de pagina verschijnt. (6)

o Afhankelijk van de lengte van de tekst, kunt u rechts van elk tekstvak de tekstgrootte

aanpassen. Door op de knop ‘wijzigingen bekijken’ te klikken, helemaal rechtsboven aan
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de pagina, kunt u de uitkomst bekijken. Zo kunt u de juiste lettergrootte kiezen voor elke 

cirkel. Mocht uw tekst niet passen in de cirkel, dan kunt u deze onderaan de uitgebreide 

tekst over de school plaatsen.  

o Helemaal aan de rechterkant kunt u een link invoeren voor alle drie de cirkels met tekst.

Dit kan in het tekstvak ‘cirkel link header’, ‘cirkel link contact’ en ‘cirkel link sidebar’.

Wanneer de websitebezoeker dan op de cirkel klikt, gaat hij naar de link die u heeft

ingevoerd. Deze link is optioneel. (4, 5, 6)

o Onder deze tekstvakken staan twee knoppen voor afbeeldingen. Voor nu kunt u deze

overslaan, omdat er in een later hoofdstuk aandacht aan wordt besteed.

o Door op ‘wijzigingen bekijken’ te klikken, kunt u het resultaat zien.

o Vergeet niet op ‘bijwerken’ te drukken om uw werk op te slaan!

• Nu gaan we naar het tabblad ‘school kenmerken’.

o Hier kunt u de kenmerken van uw school aanvinken. Het ziet er bijvoorbeeld zo uit:

Als u een optie mist, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar

karin.onderdelinden@ocgroep.nl
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• Als laatste gaan we naar het tabblad ‘contact en adresgegevens’.

o Hier kunt u alle gegevens van de school invoeren.

o In het tekstvak ‘vrij tekstveld’ kunt u overige informatie toevoegen.

o Als u een (extra) contactpersoon wilt toevoegen, klikt u op de blauwe knop ‘nieuwe

regel’. U kunt gegevens van deze persoon invullen en een foto toevoegen. Wilt u van deze

persoon liever een telefoonnummer invullen in plaats van een e-mail? Dan vult u dat

telefoonnummer in het e-mailveld in. (1)

o 

o Om uw school op de kaart te zetten, vult u het adres van uw school in boven de kaart. (2). 
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o Als uw school meerdere vestigingen heeft, is het mogelijk deze toe te voegen. U klikt dan

onder de kaart op ‘nieuwe regel’. (1) Daarna kunt u de informatie van deze extra school

toevoegen. Dit gaat op de hierboven uitgelegde manier. Wilt u een vestiging weghalen?

Dan drukt u op het minnetje aan de rechterkant van de contactgegevens van deze

vestiging. (2)
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Afbeeldingen 
Op de pagina van uw school staan verschillende afbeeldingen. 

• Voor het plaatsen van een ‘header afbeelding’, een afbeelding die bovenaan uw pagina verschijnt,

scrolt u helemaal naar beneden op de pagina waarin u uw school bewerkt. U ziet dan het

onderstaande:

o Als er al een foto staat, kunt u deze verwijderen door op een minnetje te klikken dat

verschijnt wanneer u met uw muis op de foto staat.

o Om een foto toe te voegen, klikt u op de blauwe knop ‘nieuwe afbeelding’ en klikt u

vervolgens op de knop ‘voeg afbeelding toe’. U ziet nu een groot scherm met linksboven

twee tabbladen. Om een foto te uploaden, klikt u op ‘bestanden uploaden’ en vervolgens

op ‘bestanden selecteren’. De foto moet minimaal 1200 pixels breed zijn.
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o Als het bestand geüpload is, klikt u rechtsonder op ‘select’.

o Hierna kunt u de foto ‘croppen’, ofwel bijsnijden. Het gedeelte binnen het kader wordt

getoond op de pagina van de school. Als u tevreden bent met het geselecteerde stuk foto,

drukt u op ‘crop!’

o Het kan voorkomen dat u een foutmelding krijgt op uw scherm. Dan is uw afbeelding

waarschijnlijk niet scherp genoeg. Het is dan beter om een scherpere afbeelding te

zoeken.

o Zorg ervoor dat wanneer er staat ‘geen afbeelding geselecteerd’, u op het minnetje drukt

dat verschijnt wanneer u uw muis boven deze tekst ‘geen afbeelding geselecteerd’ houdt.
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• Ook in de lange tekst die u in het derde tekstvak (zie het gedeelte tekstvakken) heeft geplaatst,

kunt u foto’s plaatsen. Bij het kopje ‘school tekst afbeeldingen’ ziet u het volgende:

o U kunt hier meerdere afbeeldingen plaatsen. De foto’s dienen minimaal 800x400 pixels te

zijn. Op uw schoolpagina wordt automatisch gewisseld tussen de foto’s. Het uploaden en

croppen gaat hetzelfde als bij de ‘header afbeelding’. Om foto’s weg te halen, houdt u uw

muis op een foto en drukt u vervolgens op het minnetje.

o U kunt de foto’s vervolgens in de tekst plaatsen door [afbeeldingen] in het derde tekstvak

– waar de uitgebreide tekst over uw school staat – te typen (Let op: vierkante haakjes [ ])

Zorg ervoor dat er een ‘enter’ boven en onder [afbeeldingen] zit. Zie de volgende

afbeelding:

Zorg ervoor dat de afbeeldingen op een volgens u geschikte plek in de tekst staan en dat 

uw foto’s goed bijgesneden zijn. Let op: het is niet mogelijk om [afbeeldingen] in een 

cirkel te plaatsen. Zorg er dus voor dat u de tekstfoto’s in het tekstvak met de uitgebreide 

tekst plaatst. 

• Als laatste voegen we een logo toe. Dit kunt u doen door naar het tabblad ‘weergave

landingspagina’ te gaan. Klik op ‘voeg afbeelding toe’ om een logo te uploaden. Dit verloopt op

dezelfde manier als het toevoegen van de ‘header afbeelding’.
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Controle 
Is uw pagina (al) gevuld? Controleer dan of alle tekst en gegevens kloppen. Kijk ook of de afbeeldingen er 

goed uitzien op de pagina. Klik dan op ‘bijwerken’. De pagina is daarna klaar! 

Als u nog vragen heeft, kunt u die mailen naar karin.onderdelinden@ocgroep.nl. 
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