
Hoe een foto correct op de 3x50 website zetten.!!
Ondanks het filmpje hoe het moet gaan er toch nog veel dingen mis. Daarom een stap-voor-stap 
methode om je foto in 10 stappen op de 3x50 website te zetten.!!
Stap 1:!
zorg dat je foto verkleind is. De langste zijde moet 1200 pixels hebben. Hoe je dat doet kan ik niet 
hier neerzetten omdat iedereen een ander bewerkingsprogramma gebruikt.!!
Stap 2: zorg ook voor een origineel of groot formaat foto. die hebben we straks misschien nodig 
als we wat foto’s af willen laten drukken. IK adviseer dropbox om deze wekelijkse foto’s op te 
slaan.!!
Stap 3: hernoem je 1200 pixels formaat jpg (die van stap 1) naar de volgende manier:!
           week_07_mischademuynck.jpg!!
Nu ga je de foto op de website zetten.!!
stap 4:!
ga naar www.3x50.nl en log in. Soms krijg je een mededeling dat je niet in kan loggen omdat je 
brosser geen cookies ondersteunt (ofzo). Wat je dan kan doen is naar www.3x50.nl/wordpress/wp-
login.php te gaan en in te loggen.!!
Stap 5: je kan nu naar het dashboard gaan (met de knop linksboven). Hier zie je ook de help voor 
de deelnemers. Je kan nu via “berichten” - “nieuw bericht” een nieuw bericht maken:!!

!!

http://www.3x50.nl
http://www.3x50.nl/wordpress/wp-login.php


Stap 6: In het bericht maak je de volgende stappen: 
Titel: de week en je naam, zie onderstaand voorbeeld:!

!!
Zorg ook dat je een vinkte zet bij de categorie “3x50” en 
zet in de tags je naam en eventueel trefwoorden die je 
foto beschrijven zoals je hiernaast ziet.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Stap 7: Nu ben je klaar voor het hoofdgerecht, je foto.!!
Klik daarvoor op de knop “media toevoegen”: Er opent nu een venster waarin je de foto’s van je 
voorgangers ziet. Door op de knop “Bestanden uploaden” te klikken kan je een foto op de server 
zetten die je vervolgens in je bericht kan gebruiken. Als je echter al een foto op de server hebt 
gezet die je wilt gebruiken kan je deze in de mediabibliotheek opzoeken.!
We gaan nu echter het bestand dat je bij stap 1 hebt gemaakt op de server te zetten:!!
Sleep je foto naar dit venster of zoek hem op met bladeren. Als het goed is zie je nu dat de foto 
naar de 3x50 server wordt gestuurd en je komt dan weer in de mediabibliotheek terecht met een 
blauw vinkje bij je foto:!

!
Stap 8:!
Vul nu bij Titel en bij de alt-tekst weer dezelfde tekst zoals je die bij de titel in stap 6 hebt gedaan. 
Vul niets in bij het onderschrift, als je een tekst bij je foto wilt komt dat verderop!!!

Scroll nu naar beneden en zorg dat je de grootte van het bestand 
ook op 1200 pixels (volledige grootte zet zoals je bij het 
screenshot hier links kan zien!!
Als je dit gedaan hebt druk je op invoegen in bericht en de foto 
komt in je bericht.!!!!!!!!!!!!



stap 9: Je hebt nu je foto in je bericht. Als je wilt kan je nu onder je foto tekst zetten. Als je 
daarmee klaar bent kan je op de blauwe knop Publiceren klikken. Je foto komt nu op de website 
terecht.!

!!
Stap 10: die is er eigenlijk niet, dus gefeliciteerd, je bent klaar.!!!
Aanpassen van je bericht of je foto?!!
Mocht het nu nodig zijn om je foto aan te passen, dan is dat mogelijk. Ga hiervoor naar het 
dashboard (zie stap 5) en vervolgens naar alle berichten. Je ziet nu al je eigen berichten en deze 
kan je selecteren en bewerken als dat 
nodig is.!!
Stel nu voor dat je een spelfout hebt 
gemaakt in de titel van je bestand en 
je bericht. Je doet dan het volgende:!!
Je verandert de titel (ik heb er hier 
week 6 van gemaakt) en je gaat met 
je muis over de foto. Je ziet nu twee 
icoontjes, eentje van verwijderen en 
de andere van bewerken. Klik op de 
bewerkingsicoon, het linkericoon in je 
foto:!!!!!!!!!!



! !
Als je hier op klikt kom je in de 
bewerkingsmodus van je foto. Dat ziet 
er iets anders uit dan wanneer je een 
foto vers op de server hebt gezet. Let 
dus even goed op:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Verkeerde naam in foto!
Als de naam van je foto verkeerd is, dan kan je het volgende doen.!
Verwijder de foto uit je bericht en voeg de nieuwe (met goede naam) foto toe.!!
Stuur me dan een mailtje met de details en dan zal ik het verkeerde bestand verwijderen.!!
Groeten en veel fotoplezier,!
Mischa de Muynck


