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Wat is een klasblog? 

Een klasblog is een weblog of afgekort een blog. Je kan het best vergelijken met een 

digitaal dagboek of fotokrant van je klas. De informatie die je aanbiedt, wordt 

chronologisch (op datum) weergegeven. Er zijn meerdere soorten Weblogs, maar wij 

gaan gebruik maken van “Blogger”. Het is de gratis service van Google. Ik heb ook deze 

blog gekozen omdat hier nog geen reclame aan gekoppeld is. 

Via deze klasblog kan je zelf als leerkracht inhoud (tekst, foto’s, filmpjes,…) op je 

klasblog plaatsen. Er is op deze manier geen tussenkomst meer nodig van een 

webmaster. 

Hoe uitgebreid je de klasblog gaat maken, mag je zelf kiezen. We beginnen met kleine 

eenvoudige stappen.  

De klasblog is zo ingesteld dat er geen reacties opgegeven kunnen worden. 

Aan de slag 

Om te starten gaan we op drie zaken dieper ingaan. 

 Een tekst aan je blog toevoegen 

 Een tekst met één of enkele foto’s toevoegen 

 Een tekst met meerdere foto’s toevoegen 
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Aanloggen 

Je surft naar de website van de school. Daar navigeer je naar de webpagina van je klas. 

 

Rechts boven vind je de knop “Aanmelden”. Klik op de knop aanmelden om een nieuw item 

aan je blog toe te voegen. Er verschijnt nu het aanmeldscherm: 

 



 4 Klasblog                                        

Lieve D’Helft 
 

In dit scherm vul je het opgegeven e-mailadres van je klas in. 

Bij Wachtwoord vul je het bijpassende wachtwoord in. 

Vervolgens klik je op de knop . 

Een tekst op je blog plaatsen. 

Als je aangelogd bent, kom je op het volgende scherm terecht: 

 

Het bovenste gedeelte van dit scherm is belangrijk. 

Om een bericht te plaatsen, klik je op de  - knop. 

Je komt nu in het scherm om een nieuw bericht aan te maken. 
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Typ hier de titel van je bericht: 

 

In het grote vak daaronder, kan je het verhaal typen. Dit verhaal kan je opmaken door 

gebruik te maken van de werkbalk. 

 

De laatste knop die op deze balk staat is de spellingsknop. Deze kan je best gebruiken 

om de spelling te checken voor je een bericht op de blog plaatst. 

Ben je klaar met de tekst en bestaat dit blogbericht uitsluitend uit tekst, dan moet je 

deze nog publiceren. Dit doe je door op de -knop te drukken. 

Vanaf nu is dit blogbericht voor iedereen leesbaar. 
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Je blog weergeven. 

Nu ben je natuurlijk benieuwd hoe je blog eruit ziet. 

Nadat je het artikel hebt gepubliceerd, kom je in het volgende venster: 

 

Hier staan al de artikels die gepubliceerd zijn. 

Je kan hier op de knop  klikken om naar het resultaat op je blog te kijken. 
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Een artikel verwijderen. 

Wil je een artikel verwijderen, dan kan dit ook. 

Als je in het volgende venster staat, kan je één of meerdere artikels aanduiden en 

vervolgens op de  klikken. 

 

Er verschijnt nog een extra bevestiging: 

 

Als je nu op  klikt, worden de aangeduide artikels definitief verwijderd. 
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Een tekst met één of meerdere 

foto’s plaatsen. 

Zorg er steeds voor dat je foto’s eerst verkleind zijn met Pixresizer. 

Dit werkt voor jou sneller en maakt de blog ook sneller. 

 

 

Vervolgens ga je hetzelfde tewerk zoals hierboven beschreven onder ”een tekst op je 

blog plaatsen”. 

Heb je de tekst klaar en wil je nu enkele foto’s aan je artikel toevoegen, dan klik je op 

de -knop in de werkbalk. 

Het volgende scherm verschijnt: 

 

Je klikt op bladeren en je duidt op je computer de foto aan die je graag wil toevoegen 

aan dit artikel. 
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Vervolgens klik je op . 

De foto wordt nu opgeladen in voor je blog. 

 

Je kan vervolgens nog meerdere foto’s uploaden, door op dezelfde manier tewerk te 

gaan. 

Nu klik je op de foto’s zodat de foto’s die je aan dit artikel wilt toevoegen, geselecteerd 

worden. Er komt een duidelijke band rond de geselecteerde foto’s. 
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Heb je de nodige foto’s geselecteerd, klik dan op de knop . 

Vanaf nu worden de foto’s aan dit artikel toegevoegd. 

 

Als het artikel klaar is, klik je op de knop . 
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Een tekst met meerdere foto’s 

toevoegen. 

 

Zorg er steeds voor dat je foto’s eerst verkleind zijn met Pixresizer. 

Dit werkt voor jou sneller en maakt de blog ook sneller. 

 

Open een nieuw tabblad onder je browser (programma om te surfen). 

Dit doe je door te klikken op:  

 

Hier surf je naar https://picasaweb.google.com/home 

Je zet dit best bij je favorieten. 

Was je al aan het bloggen, dan ben je al aangelogd en hoef je niet meer aan te melden. 

Was je nog niet aangemeld aan je blog, moet je nu je naam en je wachtwoord van je blog 

invoeren. 

Vervolgens kom je in het scherm met jouw foto’s: 

 

Je ziet hier al je albums staan, die je al hebt toegevoegd. 

Wil je nu een nieuw album aan je foto’s toevoegen dan klik je op . Het 

volgende scherm verschijnt: 

https://picasaweb.google.com/home
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Geef de naam in die je aan dit album wil toekennen en klik vervolgens op 

. 

Duid je foto’s aan op je computer en klik vervolgens op . 
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Als al de foto’s zijn toegevoegd, klik je op . 

Om te kijken of je nieuwe album is toevoegd, klik je in de menubalk op “Startpagina”. 

 

 

Als alles goed is verlopen zie je nu het nieuwe album staan. 

 

Klik op dit album zodat het nog eens wordt geopend. 

Kies vervolgens voor: Acties, Albumeigenschappen 
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Bij zichtbaarheid, selecteer je “Beperkt, iedereen met deze link” en vervolgens klik je 

op . 

Nu ga je weer naar je blog. Als deze al open stond kan je van tabblad verwisselen in je 

browser. 

Je maakt nu het nieuwe artikel: 

 

Nu gaan je een link toevoegen naar je album. 

Dit doe je door te klikken op . 

 

Geef hier de tekst in die je als link wilt zien verschijnen. 

 

 

Hier kopieer je de URL van je album.  
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Dit doe je door naar je album te gaan en bovenaan in de URL-balk te gaan staan. 

Vervolgens vorm je de toetsencombinatie Ctrl-a en daarna Ctrl-c. 

Nu ga je weer naar het tabblad van je blog. Je klikt in het vak “Webadres” en maakt de 

toetsencombinatie Ctrl-V. 

 

Wanneer alles goed is ingevuld, klik je op OK. 

De link verschijnt nu in je artikel. 

 

Nu moet je nog enkel het artikel publiceren. 

 

Veel succes! 

Lieve 

 


