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1. INLOGGEN

Er zijn meerdere websites van Stichting Escalda Scholen.

Voordat u gaat inloggen is het belanrgijk dat u dat doet op het goede internetadres.

U heeft toegang tot de site van de school waar u werkzaam bent. 

Deze adressen zijn:

Stichting Escaldascholen:

https://www.escalda-scholen.nl/wp-admin

Berenburcht

https://www.escalda-scholen.nl/Berenburcht/wp-admin

Breskens

https://www.escalda-scholen.nl/Breskens/wp-admin

Vorsterman Van Oyen

https://escalda-scholen.nl/obsvorstermanvanoyen/wp-admin/

Kustschool

https://escalda-scholen.nl/kustschool/wp-admin/

De Schuttershoek

https://escalda-scholen.nl/deschuttershoek/wp-admin/

Prinses Ireneschool

https://escalda-scholen.nl/prinsesireneschool/wp-admin/

OBS J.H. van Dale

https://escalda-scholen.nl/obsjhvandale/wp-admin/
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Voorbeeld:

Oscar van Beest

Werkt op school in Breskens

STAP 1: Typ of kopieer het inlogadres van Breskens in de adresbalk van uw browser en klik op 

enter. 

STAP 2: U krijgt het volgende inlogscherm te zien:
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STAP 3: Vul uw gebruikersnaam, dit is uw naam in kleine letters, alles wat voor de @ staat van 

uw postescalda e-mailadres.  Daarna uw wachtwoord. (Dit heeft u ingesteld tijdens de training)

STAP 4: Als u uw gegevens wilt bewaren vink dan het vinkje “ Gegevens onthouden” voordat u 

op de knop inloggen klikt.
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STAP 5: Als u op de blauwe knop “Inloggen” hebt geklikt dan ziet u het volgende scherm.

GEFELICITEERD U BENT NU INGELOGD!

Hoe makkelijk ging dat!?
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2. STARTPAGINA DASHBOARD

Nu we ingelogd zijn zien we de startpagina van het Dashboard. Het Dashboard geeft een over-

zicht van knoppen waarmee u de website mee kunt gaan bijwerken. Ik heb de onderdelen in de 

startpagina even 3 kleuren en cijfers gegeven:

1 (rood) = Bovenbalk

Hiermee schakelt u tussen het dashboard en de website

2 (geel) = Persoonlijke opties.

Hier kunt u uw persoonlijke gegevens aanvullen en als u naar beneden scrollt dan kunt u uw 

wachtwoord wijzigen.

3 (groen) = Onderdelen (Media, Pagina’s, Fotoalbums, Team, Testimonials, Kalender en Thema)

De verschillende onderdelen waarmee u de website kunt aanpassen.
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1 (rood) = Bovenbalk

Hiermee schakelt u tussen het dashboard en de website.

Dashboard ikoontje

Klik hier op en schakel naar het dashboard om de website bij te werken.

Huis ikoontje

Klik hier op om naar de website te gaan

Hééééé...handig! 

Dat is makkelijk, die bovenbalk blijft steeds staan zodat je snel tussen het  

dashboard en de website kunt schakelen. (Zolang je ingelogd bent!)
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2 (geel) = Persoonlijke opties.

Hier kunt u uw persoonlijke gegevens aanvullen en als u naar beneden scrollt dan kunt u uw 

wachtwoord wijzigen.

Leuk hoor al die kleurtjes, naam, bio en dat fotootje. 

Dit geldt alleen voor het dashboard en natuurlijk niet voor de website zelf. Deze opties zijn niet zo 

interessant. De enige optie die wél interessant is, is de optie om het wachtwoord opnieuw in te 

stellen. Deze zit onderaan de pagina. 
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3 (groen) = Onderdelen (Media, Pagina’s, Fotoalbums, Team, Testimonials, Kalender en Thema)

De verschillende onderdelen waarmee u de website kunt aanpassen.

Media:  Hier zet je alle foto’s, illustraties en PDF’jes neer

Pagina’s:  Hier staan alle webpagina’s die je op de website kunt  

 terugvinden.

Fotoalbums:  Hier staan de fotoalbums.

Team:  Hier staan de medewerkers en het persoonlijk stukje tekst

Testimonials:  Hier staan de getuigenissen van medewerkers, ouders,  

 leerlingen die willekeurig op de pagina’s verschijnen.

Kalender:  Hier staan de evenementen/activiteiten

Thema:  Hier kun je (in overleg) de blokjes op de homepage mee  

 aanpassen, de grote achtergrondfoto en de lichtkrant  

 (Boodschapje bovenaan iedere pagina op de website)

Menu invouwen:  Hiermee klap je deze balk in.
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3. MEDIA

Media:  Hier zet je alle foto’s, illustraties en PDF’jes neer

Alle foto’s bijelkaar

In de media bibliotheek ziet u alle afbeeldingen bij elkaar. 

Foto toevoegen

Klik op de knop “Nieuw bestand”
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Foto toevoegen

Je ziet nu een gebied afgebakend met een onderbroken lijn.

Optie 1:

Klik op de knop bestanden selecteren.

Selecteer de afbeelding(en) op je computer die je in Media wilt neerzetten en klik op “Open”. 

De bestanden worden nu neergezet.
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Optie 2:

Sleep de afbeelding(en) vanuit je map naar dit gebied en laat ze los.

Selecteer de afbeelding(en), sleep ze naar het scherm en laat ze los. Het scherm wordt blauw, laat 

de afbeelding(en) los en ze worden in Media geplaatst.

PAS OP!

Op school kun je dit 

niet doen via een map 

op het bureaublad i.v.m 

de beveiliging.
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Knoppen boven de foto’s:

Boven de foto’s staan enkele knoppen.

Lijst ikoontje

Alle foto’s onder elkaar weergeven als een lijst.

Grid ikoontje

Alle foto’s worden als blokjes naast elkaar weergegeven
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Alle mediabestanden

Hiermee kun je een selectie maken, tussen afbeeldingen, audio en video

Alle datums

Fotoselectie per maand

Bulkselectie

Aanklikken en je kunt een bewerking doen op meerdere foto’s

Zoeken

Zoekfunctie om foto’s te zoeken die in Media staan

MOOI DIE FOTO’S STAAN IN DE MEDIA BIBLIOTHEEEK

En nu? 

Gaan we naar het hoofdstuk Pagina’s
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4. PAGINA’S

Pagina’s bewerken

1. Klik op de knop pagina’s. 

Je ziet nu een lijst met alle pagina’s die in de website staan. Scrollen en zoeken op titel? Dat kan, 

maar je kunt ook de naam in de zoekmachine zetten en die laten zoeken. 
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Met de zoekmachine

We zoeken op de titel “Op weg” klikken op “Pagina’s zoeken” en er verschijnt het volgende  

resultaat:

Pagina bewerken:

Als je met de muis over de paginatitel gaat dan verschijnen er een aantal knoppen.

Om te bewerken kun je op de titel zelf klikken of op het woord bewerken.
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Wat zien we?

1 =  De paginatitel

2 =  De knop media toevoegen
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3 =  De werkbalk

Inzoomen op de werkbalk.

Het meeste kennen we uit Word, zoals B = Bold voor vette tekst.

Knopje voor extra functies, de werkbalk klapt uit.

TIP: Bij het kopieren en plakken van tekst uit Word moet dit knopje omlijnd = aan staan. Dit 

doe je door er op te klikken.
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4 =  De inhoud van de pagina zelf. 

5 =  Foto toevoegen aan de tekst. 

Ga met je cursor (muis) op de plek staan waar je de foto wilt hebben.

Klik op de knop Media Toevoegen

Selecteer de foto die je wilt plaatsen
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Kies de afmeting van de foto

Klik op de knop In pagina invoegen

De foto staat nu in de pagina:

Pagina bijwerken (opslaan, saven)
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Webpagina bekijken klik op de knop in de zwarte bovenbalk.

6 =  Links maken (koppelen)

Voorbeeld: je hebt een stuk tekst in de pagina gezet en je wilt een link leggen. Een link is een kop-

peling naar een andere website of naar een pagina in je eigen website. Een link kan ook een PDF 

bestand koppelen. 
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6.1 =  Links maken naar een andere website

Voorbeeld: In de tekst van de pagina Infoboekje ga ik een link leggen naar de website van de 

Zeeuwse Bibliotheek.

Stap 1 = ga naar pagina’s

Stap 2 = zoek de pagina “infoboekje”

Stap 3 = klik op de titel

De pagina staat nu open:

Selecteer de tekst die je wilt koppelen. In dit voorbeeld pak ik de titel.

Klik op dit symbool: 

Dit venstertje verschijnt: 

Plak het adres: 

Klik op: 
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De titel is nu blauw en onderstreept.

Pagina bijwerken (opslaan, saven)

Webpagina bekijken klik op de knop in de zwarte bovenbalk.

Als je nu met je cursor over de titel gaat dan kun jer er op klikken.

Doe je dit dan verschijnt de website van de Bibliotheek.

Gefeliciteerd je hebt nu een tekstlink gelegd!!
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6.2 =  Links maken naar een pagina binnen de website

We pakken het zelfde voorbeeld: In de tekst van de pagina Infoboekje ga ik een link leggen naar 

de pagina Kinderopvang.

Stap 1 = ga terug naar het dashboard en naar de pagina: “Infoboekje”

Selecteer de tekst die je wilt koppelen. In dit voorbeeld pak ik de weer titel.

Klik op dit symbool: 

Dit venstertje verschijnt: 

Klik nu op dit symbool: 

Dit schermpje verschijnt:  

Zoek de pagina

Kinderopvang op:  

Kwestie van scrollen:  

TIP: Om een link te leggen naar een pagina 

moet deze wel bestaan. Bestaat deze pagina 

niet dan moet je deze eerst maken.
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Klik hier op nu is de titel vet gedrukt:  

Klik nu op de blauwe knop: 

De titel is nu blauw en onderstreept.

Pagina bijwerken (opslaan, saven)

Webpagina bekijken klik op de knop in de zwarte bovenbalk.

Als je nu met je cursor over de titel gaat dan kun jer er op klikken.

Doe je dit dan verschijnt de pagina Kinderopvang.

Gefeliciteerd je hebt nu een link gelegd naar een pagina!!
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6.3 =  Links maken naar een PDF bestand

We pakken het zelfde voorbeeld: In de tekst van de pagina Infoboekje ga ik een link leggen naar 

een PDF document. We beginnen eerst in de media bibliotheek, daar gaan we eerst het PDF do-

cument neerzetten.

Stap 1 = open de media bibliotheek.
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Stap 2 = voeg je PDF bestand toe aan Media.

Stap 3 = Bestanden selecteren (Max 10 Mb)

Stap 4 = Zoek de PDF en klik.

Stap 5 = Kies

Stap 6 = De PDF staat nu in Media. 

Klik op het symbool:

Stap 7 = Kopieer nu de locatie van 

het PDF bestand
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Stap 8 = ga terug naar het dashboard en naar de pagina: “Infoboekje”

Selecteer de tekst die je wilt koppelen. In dit voorbeeld pak ik de weer titel.

Klik op dit symbool: 

Dit venstertje verschijnt: 

Plak de locatie in het venster: 

De titel is nu blauw en onderstreept.

Pagina bijwerken (opslaan, saven)

Webpagina bekijken klik op de knop in de zwarte bovenbalk.
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Als je nu met je cursor over de titel gaat dan kun jer er op klikken.

Doe je dit dan verschijnt het PDF bestand in je browser.

Gefeliciteerd je hebt nu een link gelegd naar een PDF bestand!!
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6.4 =  Nieuwe pagina aanmaken.

Je kunt een nieuwe pagina aanmaken door in het menu te klikken op “Nieuw Pagina”

Of door in een bestaande pagina bovenaan op de knop “Nieuwe Pagina” te klikken.

Er verschijnt een lege pagina: 
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Stap 1 = Vul de paginatitel in

Stap 2 = Typ of plak je tekst  in het content gedeelte TIP: Zet deze aan:
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Stap 3 = Voeg foto’s toe uit de Media bibliotheek:

Pagina bijwerken (opslaan, saven)

Moet deze pagina onder het infoboekje vallen? 
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Kies dan op de pagina zelf voor de optie ”Hoofd”

Pagina bijwerken (opslaan, saven)

31 32



De nieuwe pagina verschijnt nu, op alfabetische volgorde in het submenu.
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5. Fotoalbums

Dit is de pagina “Foto’s” op de website. Hier zien we 4 verschillende fotoalbums 

staan. 

We gaan een nieuw foto album aanmaken.
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Stap 1 = Ga naar het dashboard en klik op “Fotoalbums”

Stap 2 = Klik op “Add New” (oei dat is Engels)
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Stap 3 = Vul de naam in het van Fotoalbum 

Stap 4 = Klik op “New Upload”
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Stap 5 = Daar hebben we de Media Bibliotheek. Selecteer je fotos of meerdere foto’s die je in het 

album wilt plaatsen. Door er op te klikken, rechtsboven verschijnt een vinkje.

Klik op de blauwe knop “Selecteer”

De foto’s verschijnen in het album. Je kunt hier nog een tekst bijzetten.
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De foto’s verschijnen in het album. Je kunt hier nog een tekst bijzetten.

De foto’s verschijnen in het album. Je kunt hier nog een tekst bijzetten.
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Omslagfoto of “Uitgelichte afbeelding” instellen voor het album:
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Klik op de blauwe knop “Bijwerken”

Selecteer de omslagfoto uit de Media Bibliotheek. 

Klik op de blauwe knop “UItgelichte afbeelding instellen”
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Het fotoalbum is toegevoegd aan de lijst.

Op de website zien we:
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6. TEAM
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7.  Testimonials

Wat zijn Testimonials?

Testimonials zijn korte stukjes die willekeurig verschijnen onder in het submenu op de pagina’s 

van de site.  Hier onder zie je een voorbeeld zoals deze wordt vertoond in het hoofdstuk 

“Infoboekje”. In dit geval zijn er 2 namelijk Meester Jeroen en Juf Nienke. Ze verschijnen steeds om 

de beurt. 
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Hoe voeg ik een testimonial toe?

Stap 1 = Klik in het Dashboard op de knop “Testimonials”

Stap 2 = Klik op “Add New” 
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Stap 3 = Vul de titel in en de tekst.

Stap 4 = Voeg een “Uitgelichte afbeelding toe.
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Stap 5 = Selecteer een afbeelding uit de Media Bibliotheek

Klik op de blauwe knop “UItgelichte afbeelding instellen”

Klik op de blauwe knop “Bijwerken”
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Als je terug naar de lijst gaat: Testimonials dan staat de nieuwe Testimonial er nu tussen.

Nu zijn er 3 Testimonials die willekeurig onderaan het submenu verschijnen.
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8.  Kalender

Kalender

In het hoofdstuk “Kalender” zetten we alle evenementen neer die op school plaatsvinden.

Dit zien we op de website:

Dit zien we in het Dashboard:
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Toevoegen van een Activiteit

Stap 1 = klik op “Add New”

Stap 2 = Voeg de datum en naam van de activiteit toe en de omschrijving:
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Stap 3 = Activiteit toekennen aan de juiste groep.

Klik het vakje aan voor de groep. 

Is het een activiteit voor alle groepen, 

klik dan alle vakjes aan.

Klik op de blauwe knop: Publiceren/Bijwerken
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De activiteit verschijnt in het overzicht en als je op Groep 2 klikt op de website
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9.  Thema
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Thema

Onder Thema vinden we een aantal extra opties voor de website.

Thema bestaat uit 2 onderdelen:

1 = Header

2 = Homepage Blocks

1 De Header

Hier vinden we alles wat zich aan de bovenkant van de website afspeelt.

Namelijk het logo +plaats, de lichtkrant, de grote afbeelding en het samenbetrokken logo.

Wijzigen logo’s en grote afbeelding in overleg met de directeur en de webmaster svp!



De Header

En zo ziet dit er uit in het Dashboard

Logo + onderschrift Lichtkrant

Afbeelding (2048 x 1367 pixels)

Logo Samen Betrokken

ALLEEN IN OVERLEG!!

ALLEEN IN OVERLEG!!
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Lichtkrant

Afbeelding (2048 x 1367 pixels)

Newsflash aanpassen

Dit is de tekstboodschap die op elke pagina van de website tevoorschijn komt.

In het Dashboard

Ga in het tekstvakaan en pas de tekst aan.

Extra bericht aanmaken:

Bericht verwijderen:

Ga met je cursor/muis, op de grijze balk staan er verschijnen nu een + en een -. Klik op de - 

om het bericht te verwijderen uit de lichtkrant.
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2 Homepage Blocks

Dit zijn alle gekleurde blokjes die we op de homepage vinden.

In het Dashboard komen de kleurtjes overeen.
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Elk blokje bestaat uit een rijtje opties:

1. Titel = titel van het blokje, verschijnt in het rode balkje.

2. Block color = de kleur van het blokje

3. Text Content = tekst in het blokje, kort en krachtig

4. Textlink = het woord waar mensen op kunnen klikken

5. De link = 2 opties. 1 = naar een pagina,  2 = naar een andere website

    1 = naar een pagina (dit kan naar iedere pagina in de website)

Bewaar de wijzigingen en klik op de blauwe knop:



2 = naar een andere website (voorbeeld Google.nl)

6 Right Image = optie om een klein symbooltje of een foto neer te zetten.

Voeg het adres van de website toe.

Selecteer “Custom Link”

Bewaar de wijzigingen en klik op de blauwe knop:
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Voeg het adres van de website toe.

Welkomstwoord  van de directeur

Als we terug naar het dashboard gaan zien we dit:

Wijzigingen in de tekst kunnen we zoals “Pagina’s” uitvoeren. 

Pas wel op dat er niet te veel tekst in staat, anders lopen de blokken niet gelijk op 

de homepage.
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Video op de homepage

Op de homepage van de website hebben we plaats voor een video. 

Deze video wordt alleen via het officiële Escalda Youtube kanaal weergegeven en in overleg met 

de directeur en de webmaster aangepast.
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