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Antwoorden op de vragen

Les 1 – p. 42

1 meryem.wordpress.com
2 Het dashboard is de werkplaats van uw weblog waar alleen u, als beheerder, toegang  

toe hebt. In de werkplaats kunt u berichten en pagina’s maken en wijzigen, het uiter-
lijk van een weblog veranderen en foto’s of filmpjes aan berichten toevoegen.

3 waar
4 Home is de pagina met berichten waar uw weblog mee start. Deze pagina verandert 

steeds, omdat er iedere keer een nieuw bericht geplaatst wordt. WordPress ziet de 
 berichtenpagina niet als een pagina. About is wel een pagina, vaak met informatie 
over de persoon die de weblog bijhoudt. Deze pagina verandert meestal niet zo vaak.

5 klik op Gebruikers en daarna op Persoonlijke instellingen

Les 2 – p. 62

1 niet waar
2 niet waar
3 de bovenkant van uw weblog
4 U kunt met een Live voorbeeld bekijken hoe uw weblog er met een ander thema uit 

zou zien. 
5 1  Klik op Weergave en daarna op Header.

2  Klik op Bladeren…
3  Zoek op uw computer een foto die geschikt is voor de bovenkant van uw weblog.
4  Klik op Openen.
5  Klik op Uploaden.
6  Sleep het kruis over de foto tot u het juiste deel van de foto ziet.
7  Klik op Bijsnijden en publiceren.

Les 3 – p. 98

1 teken invoegen
2 Tekst invoegen als platte tekst, bijvoorbeeld vanaf een webpagina.
 Tekst invoegen vanuit Word.
3 niet waar
4 niet waar
5 Een foto van een digitale camera is algauw 2 MB groot. U hebt dat voor uw weblog 

niet nodig. Het uploaden gaat veel sneller als de foto’s niet zo groot zijn. Ook voor de 
mensen die uw weblog bekijken is het prettig als de foto’s niet zo groot zijn. De foto’s 
verschijnen sneller op het scherm.
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Les 4 – p. 126

1 Widgets zijn extra onderdelen, eigenlijk handige hulpmiddelen om uw weblog over-
zichtelijk te houden. U kunt zelf kiezen welke widgets u wilt gebruiken. Voorbeelden 
van widgets zijn: een lijst van de laatste berichten, een zoekvak, een afbeelding of een 
tekst. Categorieën is een widget waarmee je berichten in rubrieken kunt indelen.

2 klik op de naam van uw weblog en daarna op Widgets
3 niet waar
4 De widget Meta is bedoeld voor de beheerder van de blog of website, bijvoorbeeld 

om in of uit te loggen.
5 de maanden waarin berichten zijn gepubliceerd

Les 5 – p. 150

1 1  Zorgen dat de knop Follow (Volg) op uw weblog staat.
2  Een connectie maken tussen uw weblog en sociale media, zoals Facebook.
3  Zoekmachines uw blog laten opnemen in de zoekresultaten.

2 niet waar
3 waar
4 Snel bewerken van pagina’s
5 Een redacteur kan berichten maken en bewerken, en kan ook berichten van anderen 

bewerken.
Een beheerder heeft alle rechten.

6 waar

Les 6 – p. 178

1 een pagina met een vaste inhoud
2 bij het maken van de pagina geeft u aan dat de pagina een subpagina is van een an-

dere pagina
3 klik op Snel bewerken en geef bij Volgorde elke pagina een nummer
4 niet waar
5 Klik in het dashboard op Instellingen en vervolgens op Lezen. Hier staan onder het 

kopje Zichtbaarheid site de opties voor de zichtbaarheid van de site, bijvoorbeeld: 
 Discourage search engines from indexing this site (De zoekmachines doorzoeken deze 
site niet).


