Instructie plaatsen foto’s voor en na inrichting groen schoolplein
1. Zorg dat je bent ingelogd en klik op de groene knop "+ Bijdrage toevoegen".
2. Nog geen inloggegevens? Registreer je op het forum groene schoolpleinen en geef je
meteen op voor de nieuwsbrief groene schoolpleinen.
3. Zet de naam van je school en de plaats in de "Titel."
4. Plaats bij "Samenvatting" één zin of leuke quote die kenmerkend is voor jullie school
en het (toekomstige) plein.
5. Schrijf bij "Omschrijving" een beknopte tekst waarin je jouw plannen voor het
schoolplein toelicht en/of ervaringen deelt. Bijvoorbeeld dingen die heel goed zijn
gegaan, maar ook zaken die je tegenvallen of waar je nog een oplossing voor zoekt.
Het kan gaan over hoe het nu is en wat je verwacht. Het ontwerpproces, het betrekken
van ouders, kinderen, de visie en doelen van de school, de rijke speelomgeving en wat
dat met de kinderen doet, hoe je het plein gebruikt voor buitenles, beheer &
onderhoud, etc. Gebruik kopjes, linkjes, etc. om je tekst mooi te maken.
6. Klik in het linkermenu op "Afbeelding" en voeg hier je voor- en na-foto’s toe.
Ontwerptekeningen mogen ook! Let op: de foto’s moeten vrij te gebruiken zijn.
Eventueel vermelding van fotograaf kan bij “Omschrijving”. Staan er kinderen op de
foto, zorg dat ouders toestemming hebben gegeven voor publicatie. Foto’s kunnen
gebruikt worden in nieuwsbrieven, sociale mediakanalen, etc. van de provincie en
partners van het groene schoolpleinen programma.
7. Klik in het linkermenu op "Locatie" en voeg hier de locatie van je school toe zodat je
zichtbaar bent op de kaart.
8. Sla je bijdrage op.
In het linkermenu vind je nog meer opties, zoals het toevoegen van video’s, links en
bestanden. Je kunt je bijdrage altijd weer wijzigen en aanvullen. Hulp nodig? Stel je vraag op
het forum groene schoolpleinen.

