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Stap 1 : Registreer je bij Weebly 

Om een website te kunnen maken op Weebly moet je je eerst registreren. Je kunt registreren via je 

Facebook of Google account, maar je kunt ook gewoon op de ouderwetse manier een account 

aanmaken. Hiervoor geef je je volledige naam, je emailadres en een eigen gekozen wachtwoord in.  

Wanneer je eenmaal geregistreerd bent kom je uit op dit scherm: 

 

Helemaal rechts bovenaan zie je je eigen naam staan, wanneer je hier op klikt kun je je account nog 

wijzigen, de ondersteuning van Weebly terugvinden en afmelden. 

 

Stap 2 : Een nieuwe website maken 

Om een nieuwe website te maken klik je op de knop in het midden van de startpagina. 

 

Wanneer je op deze knop klikt krijg je de vraag of je online wilt verkopen, wij kiezen voor ‘niet nu’ en 

gaan verder.  
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Stap 3 : Selecteer een thema 

Om een website te creëren heb je een bepaald thema nodig. Bij deze stap kun je kiezen uit 

verschillende thema mogelijkheden; zakelijk, portfolio, persoonlijk, evenement, blog en overige. 

Wanneer je een thema hebt gevonden dat je aanstaat klik je hier op en opent er een nieuwe pagina 

met een voorbeeld van jouw gekozen thema. Klik hierna op ‘begin met bewerken’. 

Volgende pop-up komt dan tevoorschijn: 

 

Stap 4 : Kies uw domeinnaam 

Eenmaal een thema gekozen kun je bijna gaan beginnen met het maken van je eigen website, je 

moet enkel nog een stap volbrengen. Namelijk het kiezen van een domein. 

 

Weebly biedt je drie mogelijkheden aan: 

1. Een gratis subdomein van Weebly 

2. Registreren van een nieuw domein 

(Let op! Hier moet je een betalend account 

voor hebben) 

3. Een domein dat u al in bezit heeft  

 

 

 

 

Wij kiezen voor de eerste optie. Let hier wel op dat je een gemakkelijke naam neemt, iets wat 

gemakkelijk herkenbaar is en in verbinding gebracht kan worden met de school. 

Wanneer je een domeinnaam hebt ingegeven en er komt achter te staan dat deze ‘beschikbaar’ is, 

klik je op ‘doorgaan’ en kan je echt aan de slag gaan. 
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Stap 5 : Bouwen aan je pagina 

Webpagina’s toevoegen 

Om pagina’s toe te voegen aan je website, klikken we simpelweg bovenaan op de knop ‘pagina’s’. 

Wanneer je hierop geklikt hebt, verschijnt er aan de linkerkant van je scherm  een pop-up met alle 

verschillende pagina’s die je al hebt staan op je website. Als je een nieuwe pagina wilt toevoegen klik 

je rechtsboven op het plusteken. 

 

Hierna kun je kiezen welke soort 

pagina je wilt, wij kiezen hier voor de 

standaardpagina. 

 

 

 

 

 

 

Subpagina maken 

Je kunt van je bestaande pagina’s ook subpagina’s maken, dit doe je door met je cursor op de drie 

puntjes te gaan staan en zo de pagina ‘vast te nemen’. Hierna sleep je de gekozen pagina een beetje 

naar rechts. 
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Pagina’s instellen 

Als je links op de pagina klikt, kom je uit bij de instellingen van die pagina. Je kunt hier de naam van 

de pagina wijzigen en het type koptekst. Je kunt dus bepalen of je een koptekst wilt en of dat je wilt 

dat de koptekst zichtbaar is of niet. 

 

 

Pagina’s verwijderen 

Je kunt altijd een pagina verwijderen indien deze niet meer van belang is, hiervoor klik je bij die 

instellingen onderaan op verwijderen. (Zie bovenstaande foto) 

Weebly stelt dan nog even de vraag of je zeker bent dat je de pagina wilt verwijderen. 
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Stap 6 : Basis toevoegen 

 

Titel  
 

Met behulp van deze knop voeg je 
een titel toe aan het begin van een 

tekst. Je kunt de grootte, 
lettertype, etc. altijd nog 

aanpassen. 
 

 

Tekstvak  
 

Je voegt een tekstvak toe aan je 
pagina. Ook hier heb je nog de 

mogelijkheid om dit verder aan te 
passen. 

  

Afbeeldingen / galerij  
 

Afbeeldingen kun je toevoegen via 
de URL of uploaden vanaf je eigen 
computer. Wanneer je kiest voor 
een galerij, zijn hier meerdere 

afbeeldingen die na een verloop 
van tijd zelf veranderen. 

 

 

Diavoorstelling 

Een diavoorstelling kun je 
vergelijken met de galerij van 

hierboven. Alleen veranderen de 
afbeeldingen hier niet vanzelf, 

maar je kunt hier met behulp van 
de pijltjes door klikken tot de 

volgende afbeelding. 
 

 

Kaart  

Deze knop kun je een beetje 
vergelijken met Google Maps, via 
deze knop kun je op je pagina een 

kaart laten zien met een zelf 
gekozen plaats. 

  

Knop  

Je kunt een knop toevoegen met 
een snelkoppeling naar een andere 
website of een andere pagina op 

jouw eigen website. 
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Stap 7 : Structuur toevoegen 

 

Scheidingslijn 

Met de scheidingslijn kun je een 
tekst in stukken splitsen. Zo kun je 
twee of meerdere  
kolommen maken. 

  

Tussenstuk 

Met deze knop creëer je plaats 
tussen twee bepaalde elementen. 
Hierdoor kun je een mooier 
resultaat bekomen in de opmaak. 
  

Sectie 

Met de sectie knop kun je een stuk 
toevoegen aan je pagina. Je kunt 
hier een galerij aan toevoegen, een 
menu, een artikel om in de 
schijnwerpers te zetten, etc. 
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Stap 8 : Media toevoegen 

 

HD-video of Audio  

Deze opties zijn enkel beschikbaar 
wanneer je over een premium-
abonnement beschikt. 

 

Bestand 

Wanneer je een bestand invoegt 
komt onder de bestandsnaam een 
link te staan ‘Bestand downloaden’. 
Wanneer mensen je website dus 
bezoeken en geïnteresseerd zijn in 
dit bestand,  kunnen ze deze 
bestanden downloaden als ze dit 
wensen.  

YouTube video 

Je kunt via deze knop een URL 
ingeven die je bij YouTube hebt 
gehaald, wanneer je die URL 
ingeeft komt de video tevoorschijn 
op je pagina. Je kunt de video zo 
afspelen zonder naar de website 
van YouTube doorverwezen te 
worden. 

 

Flash-element 
Je kunt een Flash-element 
uploaden vanaf je computer. 

 

Document 

Dit kun je vergelijken met een 
bestand. Bij het document komt er 
geen link te staan, maar wordt het 
document rechtstreeks weergeven 
op de pagina.  

Stap 9 : Website publiceren 

 

Om ervoor te zorgen dat andere mensen jouw website kunnen zien, moet je deze eerst publiceren. 

Ook wanneer je wijzigingen hebt aangebracht aan je website klik je op deze knop. 

 


