Hoe maak ik een artikel op www.kids4media.nl?
Ga naar de website

Log in door je naam en wachtwoord in te vullen.
Die heb je gekregen via de mail van GO4media (info@go4media.nl)

Als je dat hebt gedaan, klik je op: ‘Voeg een nieuws item toe’

Ieder artikel dat op de website komt, komt in een map met een thema, bijv. nieuws, school, natuur. In
1 van die mappen vind je artikelen die veel met elkaar te maken hebben.
- Als je over mediatoren schrijft of over het schoolplein, dan kies je voor ‘school’.
- Als je over je huisdier schrijft, kies je voor ‘hobby’, of ‘natuur’.

Bij elk artikel kun je een foto plaatsen. Klik op ‘bladeren’. Je kunt nu in je computer op zoek gaan naar
het plaatje dat je bij je artikel wil ‘plakken’.

Bijvoorbeeld in ‘afbeeldingen’

Als je dubbelklikt op een afbeelding, komt die bij je artikel op de site.

In de titel beschrijf je in 1 of een paar woorden waar je artikel over gaat. Bijvoorbeeld:
‘Wat doen mediatoren’, ‘Weekend’, ‘Ik voetbal in Ondiep’, enz…

In het Intro schrijf je in 1 of een paar regels waar je artikel over gaat. Het is een soort samenvatting.
Iemand die het artikel leest, weet dan al een beetje waar het artikel over gaat.

In het Begin van je artikel schrijf je op waarom je eigenlijk dit artikel schrijft.
Waarom wil je dat anderen het weten?

Het Midden van het artikel is een uitleg over het onderwerp. Je schrijft uitgebreider over je onderwerp.

Het Eind is een soort conclusie. Dit kan grappig zijn of een mooie afronding van je artikel.

Om het artikel te plaatsen moet je kiezen voor ‘Goed gekeurd’. Dit staat helemaal onderaan.
Daarna klik je op het balkje ‘toevoegen’. Je ziet je artikel niet gelijk op de site want het moet nog door
de begeleider of GO4media worden goedgekeurd.

Daarna zie je dit scherm. Klink op ‘ok’

.
Nu even afwachten… je artikel zal snel te zien zijn op KIDS4media!!

