
Weebly: Stappenplan voor leerlingen
Stap 1: Registratie

Ga naar http://students.weebly.com/

Vul in het formulier de volgende gegevens in:

Username:
Password:

Druk op ‘Log in’.

http://students.weebly.com/
http://students.weebly.com/


Stap 2: Het vormgeven van de website

Nu zal de editor je vragen om je website een naam te geven. Voer daar de volgende naam in:

Naam website:

Nu zit je in de editor van Weebly. Klik op ‘Edit Site’ om te beginnen aan het vormgeven.

Bovenin de editor zie je verschillende tabbladen en pictogrammen staan. Dat zijn de tools 
waarmee je aan de slag zult gaan!

Selecteer om te beginnen het tabblad 'Design'. Nu zal je in de pictogrammenbalk een keur 
aan verschillende ontwerpen voor je site zien. Klik door de verschillende ontwerpen heen en 
kies er een die het meest bij jou past. Dit kun je later altijd nog aanpassen.



Stap 3: De content van de website

Bovenin de editor selecteer je het tabblad 'Elements'. 

De pictogrammen werken als drag and drop-systeem: Je pakt met je muis een element, 
bijvoorbeeld 'Paragraph with Title’, en sleept dat in de webpagina. Daar laat je het element 
weer los op een plaats naar keuze en je kunt beginnen met het vullen van het element. 

Tip: Het is handig om eerst te beslissen of je kolommen op je webpagina wil. Dat doe je met 
het element 'Multiple Columns'. 

Speel met de verschillende elementen en kijk welke opties het beste aansluiten bij jouw 
wensen. Vergeet niet om ook te kijken bij multimedia en more (links voor de 
pictogrammenbalk).



Stap 4: Meerdere pagina's

Om meerdere pagina's op de website aan te kunnen maken, klik je op het tabblad 'Pages'. 
Nu krijg je een scherm met verschillende opties te zien:

Voor het toevoegen van een nieuwe pagina kies je voor 'Add Page'. Kies nu een naam voor de 
pagina en vul deze in. 

Klik op 'Save Settings' en je wordt automatisch verwezen naar je nieuwe pagina in de editor.

Ook is het mogelijk om en subpagina (een pagina 'onder' een andere pagina) aan te maken. 
Dit doe je hetzelfde als het aanmaken van een gewone pagina. Als je een nieuwe pagina hebt 
aangemaakt en deze links tussen de oranje balken verschijnt, versleep je de pagina onder de 
pagina die u wilt.

Als je klaar bent klik je op de ‘Publish’-button rechtsboven en je 
site staat online!


