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Organiseer je websites met Pearltrees.
Neem een thema.
Verdeel dat thema in subthema's en verbindt die met
elkaar door lijnen.
Bouw op deze manier een vertakkingschema op.
Voeg aan het eind van de vertakkingen hyperlinks toe
waarmee websites kunnen worden geopend.
Maak van dit alles een mooi plaatje.
Dit is in het kort wat Pearltrees heeft te bieden.

Zo maak je een account aan.
1. Surf naar http://www.pearltrees.com/
2. Voer aan de rechterkant je e-mailadres, een username en password in en klik op “OK”.
3.

Als je dat wilt kun je in het volgende scherm gegevens over jezelf invoeren en onder “upload
your avatar” een foto of afbeelding toevoegen.

4. Klik na het invoeren van die gegevens op de knop “Next”.
5. Als je je Pearltrees wilt delen met anderen kun je in het volgende scherm aangeven op welke
manieren je dat wilt doen.
6. Klik na het invoeren van die gegevens op de knop “Next”.
7. Klik in de volgende schermen op de knop “Next”.
8. Je kunt nu inloggen op Pearltrees.

Zo log je in op Pearltrees.
9. Surf naar: http://www.pearltrees.com/
10. Klik rechts bovenin op “Log in”.
11. Voer in het volgende scherm je username en password in en klik op “OK”.
12. Je komt nu in het gedeelte waar je je pearltrees kunt bewerken.

Zo verwijder je pearls.
13. Pearltrees heeft automatisch twee pearls toegevoegd: de pearl “Pearltrees videos” en de
pearl “Help”. Handel als volgt om die pearls te verwijderen.
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14. Geef een rechtermuisklik op de pearl “Pearltrees videos” en klik op “Delete”.
15. Doe dit ook met de pearl “Help”. De Root-pearl blijft staan: die kun je niet verwijderen.
16. De 2 pearls die je hebt verwijderd staan nu onderaan op het scherm in het veld “My
dropzone”.
NB. Je kunt Pearls ook verwijderen door ze rechtstreeks met ingedrukte linkermuisknop te verslepen naar het veld
|
“My dropzone” .
Wilt je pearls definitief verwijderen versleep ze dan vanuit de peartree of vanuit het veld “My dropzone” naar de
prullenbak (Trash) rechtsonder op het scherm.

Zo zet je verwijderde pearls weer terug vanuit “My dropzone”.
18. Klik met de linkermuisknop op de pearl die je terug wilt zetten en houdt de muisknop ingedrukt.
19. Versleep de pearl vanuit “My dropzone” met ingedrukte linkermuisknop naar je pearltree.
NB. Laat de linkermuisknop pas los als er een verbindingslijn is te zien tussen de pearl die je versleept en de pearl
waarmee je hem wilt verbinden.

Zo bouw je een vertakkingsschema met lege pearls
(= pearls die niet doorlinken naar een webpagina).
20. Klik linksonder op het icoontje “New pearltree”.
21. Voer een naam in voor je nieuwe pearltree en klik daarna op de knop “OK”.
De lege pearl wordt toegevoegd aan de Root-pearl.
22. Voeg op deze manier net zoveel lege pearls toe als je nodig hebt.
NB.
Een lege pearl wordt toegevoegd aan de pearl die je vooraf hebt aangeklikt.
Wil je nog wijzigingen aanbrengen in het vertakkingsschema, dan kan dat door de pearls met ingedrukte
linkermuisknop te verslepen naar de pearl waarmee je hem wilt verbinden.
Muisknop niet eerder loslaten dan dat er een verbindingslijntje zichtbaar is.

Zo voeg je een pearl toe die doorlinkt naar een webpagina.
23. Klik op de pearl waaraan een pearl moet worden toegevoegd die doorlinkt naar een webpagina.
24. Klik linksonder op het icoontje “New pearl”.
25. Type of plak in het invoerveld het internetadres van de webpagina waarnaar je wilt doorlinken.
26. Klik op “OK.
27. Plaats op deze manier alle doorlink-pearls die je wilt opnemen en je pearltree is klaar.
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Zo deel je je pearltree met anderen.
28. Zet je pearltree in de stand zoals je wilt dat anderen die openen.
29. Selecteer het internetadres dat op dat moment op de adresregel staat en kopieer dat.
30. Mail dit internetadres aan de personen die je pearltree mogen gebruiken.
Als zij surfen naar het doorgekregen internetadres kunnen zij je pearltree bekijken en
gebruiken.
NB. Om je pearltree met anderen te delen kun je ook gebruik maken van de knoppen “Invite people” en “Connect
your account” linksonder op het scherm.

Zo log je uit.
31. Klik rechtsbovenin op het scherm, links naast het vraagteken, op het icoontje van de Engelse
sleutel.
32. Klik op “Log out”.
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