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Een eigen startpagina in Symbaloo.
Symbaloo is een website waarmee je een eigen startpagina kunt maken.
Zo’n startpagina bestaat uit vierkante blokjes.
Je bepaalt zelf hoe die blokjes er uit zien.
Als je op een blokje klikt wordt een website geopend.
Welke website dat is regel je zelf.
Een startpagina is dus eigenlijk een verzameling websites die je met een druk op een blokje
kunt openen.
Heb je eenmaal zo’n startpagina dan hoef je daarna geen internetadressen meer in te typen.

Een account aanmaken.
Voordat je een startpagina gaat maken moet je eerst een account aanvragen.
Dat gaat als volgt:

1. Surf naar http://www.symbaloo.com/
2. Klik rechtsboven op “Registreer gratis”.
3. Voer de gevraagde gegevens in.
Bewaar die gegevens goed: je hebt ze later nodig om in te loggen.
Zet een vinkje voor “Ik accepteer de Symbaloo gebruikersvoorwaarden en privacy
policy.”
4. Klik op de knop “Maak mijn account.”
Je kunt nu inloggen op Symbaloo en een eigen startpagina maken.

Inloggen op Symbaloo
1.
2.
3.
4.

Surf naar http://www.symbaloo.com/
Klik rechtsboven op “Inloggen”.
Voer je inloggegevens in.
Wil je dat je op deze pc voortaan niet meer hoeft in te loggen zet dan een
vinkje voor “Remember my password and sign in automatically”.
5. Wil je dat de Internet Explorer voortaan direct opent met je Symbaloo startpagina
zet dan een vinkje voor “I want to set Symbaloo as my homepage”.
6. Klik op “Log in.”
7. Je kunt nu een eigen startpagina maken.
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Symbaloo startklaar maken.

Symbaloo heeft al een paar pagina’s met blokjes voor je gemaakt.
De namen van die pagina’s staan op de tabbladen links van het groene plusje.
Wil je bijvoorbeeld de pagina “Thema’s” verwijderen klik dan op het tabblad
“Thema’s”, klik daarna op “Pagina verwijderen” en vervolgens op “Ja verwijder deze
pagina”.
NB. Soms lukt het niet om alle pagina’s te verwijderen.

Zo maak je een nieuwe pagina
1.
2.
3.
4.
5.

Klik op het groene plusteken.
Voer op de onderste invoerregel een naam in voor je eerste zelfgemaakte pagina.
Selecteer het rondje achter “blokjes”.
Klik op de knop “Nieuw”.
Je hebt nu een lege startpagina gemaakt waar je blokjes op kunt plaatsen.

Zo plaats je een blokje
1. Klik op een leeg blokje.
2. Klik op “Klik hier als je je eigen blokje wilt maken”.

3. Voer op invoerveld 1 de adresregel in van de website waar je naar toe wilt linken.
Bijvoorbeeld http://www.google.nl
NB. Je kunt ook naar de website surfen, het internetadres kopiëren en plakken in
het invoerveld.
4. Bedenk een titel voor de website en voer die in op invoerveld 2.
NB. Soms verschijnt er automatisch een titel. Die kun je aanpassen.
5. Kies een tekstkleur: zwart of wit.

http://ict-idee.blogspot.com

Zo maak je een startpagina in Symbaloo

©H. van Schie

ICT-idee
6.
7.
8.
9.

3

Kies een kleur voor het blokje.
Kies een icoontje of upload een eigen afbeelding.
Klik op “Maak mijn blokje”.
Klik linksboven op het aangemaakte blokje en het wordt op de pagina geplaatst.

10. Klik op het blokje en website wordt geopend.

Zo verwijder je een blokje.
1. Klik op het blokje dat je wilt verwijderen en houdt de muisknop ingedrukt.
2. Versleep het blokje.
Tijdens het verslepen verschijnt rechtsboven in het scherm een prullenbak.
Laat het blokje los in de prullenbak en het verdwijnt.
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