
HANDLEIDING PAGINA AANMAKEN  
 

Het is niet moeilijk, go for it! 

HANDLEIDING IN ‘T KORT 

▪ Log in op jnm.be/cms 

▪ PAGES in de linkerzijbalk 

▪ Create Page rechtsboven 

▪ Paginatitel invoeren, SEO negeren, en dan weer Create Page 

▪ klik op •NL  (niet op het potloodje!) 

▪ Inhoud ingeven.  

Uitleg bij body staat in de handleiding Page Architect.  

Opgeslaan in body? Vergeet niet om ook in dit venster op te slaan.  

ONLINE AANVINKEN! Negeer SEO. Klik Update page translation  

▪ Klaar! Hij staat in de menubalk van je afdeling te pronken! 

 

HANDLEIDING IN ’T LANG, MET PRENTJES ENZOW 

STAP 1 
Je gaat naar jnm.be/cms  

Log in met het hoofdorganisator-account van je afdeling.  

Vraag je afdelingsvoorzitter naar het wachtwoord. 

 

 

STAP 2 

A) Kies PAGES in de linkerzijbalk. 

B) Kies Create Page rechtsboven. 

https://jnm.be/storage/files/51dfa47a-41f0-4f1c-b3ad-df732805f0d0/handleiding-page-architect.pdf


Je komt nu op het aanmaakvenster van de pagina. Het ingeven van de tekstinhoud komt later pas. 

STAP 3 
Department: Negeer dit.  

C) Geef een titel in. 

Title: Pagina-naam. De naam die je in de CMS zal zien, best hetzelfde gebruiken als wat je op de site wil zien, zie later. 

SEO: Negeer dit. Dit is de foto die in facebook komt als je de link daar deelt. Hier komt automatisch de eerste afbeelding 

die je op deze pagina uploadt. Geen afbeeldingen? Dan zie je de JNM-kikker. 

D) Kies Create Page 

 



STAP 4 
E) Kies •NL. Het rode bolletje betekent dat je pagina nog niet zichtbaar is op de site.   

 

Je komt nu terecht op het bewerkingsvenster van je (afdelings)pagina.  

STAP 5 
In dit venster kan je de inhoud van je pagina ingeven. Hierbij wil ik je graag duidelijkheid geven over 

het verschil tussen de inleiding (intro) en het middenstuk (body) van je tekst. In de intro zet je een 

kort inleidend tekstje, terwijl de body de eigenlijke tekst bevat. Bij de body zijn er meer 

opmaakmogelijkheden voorzien. De eerste zin van de intro wordt gebruikt door de zoekmachines. De body heeft een 

inspringing t.o.v. de intro.  

F) Title: paginatitel op de website. Best hetzelfde als title van stap 3. 

G) Intro: korte inleiding (optioneel). 

H) Body: hoofdtekst (verder uitgelegd in handleiding Page Architect). 

      Select your template: Negeer dit. 

OPGELET! Als je opslaat in het onderliggende bewerkvenster van de body, is je pagina nog 

niet opgeslagen. Je moet ook nog op de bewaarknop update page translation klikken.  

                  

  I) Online: AANVINKEN!!!! Tenzij je niet wil dat je pagina te zien is op de website.  

SEO: Negeer dit. Wordt automatisch aangevuld. 

 

https://jeugdnatuurmilieu.sharepoint.com/sites/admin/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fadmin%2FGedeelde%20documenten%2FJ%2E%20Handleidingen%2FJ%2E%20Website%2FHandleidingen%20website&p=true&ct=1651344863215&or=Teams%2DHL&ga=1


J) Kies Update page translation  

(Kies Update & Continue editing indien je tussentijds wilt opslaan)  

 

Bravo! Je pagina staat nu op de JNM-site! Indien online is aangevinkt. Hij staat in de menubalk van je afdeling. 

STAP 6 

Wil je (later) nog iets aanpassen? Klik weer op ‘Pages’, klik op NL en je kan weer aanpassen. 

Waarvoor dient de dan? Daarmee kan je de pagina-naam in het CMS aanpassen. 



 

 


