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Plaatsen van nieuwsbericht op de site
Ga naar www.johnmott.nl. 
Heb je al een Scouting Online account? Klik dan op de Inloggen knop. 

Nog geen account? Klik dan eronder op aanvragen.
Vul je gegevens in, en volg de stappen. De email met je accountgegevens ontvang je op 
een emailadres dat je opgegeven hebt bij je inschrijving. 

Via de "Inloggen" knop kom je op een inlogpagina van Scouting Nederland. Log hier in met je 
gebruikersnaam en wachtwoord. 
Je wordt teruggestuurd naar www.johnmott.nl. Als het inloggen gelukt is wordt je op de plek van de 
"Inloggen" knop welkom geheten. 
 
Nu kun je op de Ledenblog pagina een bericht plaatsen. Je kunt ook de kalender bekijken. 

Het plaatsen van een bericht in het ledenblog gaat via de blauwe knop Schrijf in blog. 
Je moet het bericht een titel geven. Kies een goede titel zodat we weten waar het stukje over gaat. 
In het tekstveld kun je je verhaal houden. 

Extra: Afbeelding toevoegen

Voor het plaatsen van een afbeelding in de tekst is het het handigst als je werkt op een apparaat 
als een tablet of een computer. 
Klik op de knop Afbeelding boven het tekstvak, onderin de menubalk van de tekstverwerker. Je 
ziet een venster met een aantal ingewikkelde opties. 
Begin door de map -ledenblog te kiezen voor je afbeeldingen. Dan blijven de uploads een beetje 
gesorteerd. 
Je kunt nu onderin het venster bestanden kiezen en daarna uploaden met de knop Upload 
starten. De bestanden komen in de map "-ledenblog" terecht. 
Je kunt nu je afbeelding aanklikken om hem te selecteren (je ziet dat de URL in het veld wordt 
ingevoegd). 
Nu plaats je je afbeelding in de tekst door de groene knop Invoegen te gebruiken. 

Optioneel: Is de afbeelding in de tekst te groot? Klik dan op de foto om hem te selecteren. Je kunt 
vervolgens in het menu Opmaak in de menubalk van de tekstverwerker onder het kopje Opmaak 
de optie img.thumb kiezen. Dat zorgt ervoor dat je in het geplaatste bericht moet klikken op een 
kleine versie van de afbeelding om de grote te zien. 

Success! 


