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Link de pagina's
We gaan links toevoegen aan alle pagina's die we tot nu toe hebben gemaakt. Dit
zorgt ervoor dat we van dat we van pagina naar pagina kunnen navigeren zonder dat
het uitmaakt waar we in de website zijn. Op dit moment staan de enige links die we
hebben op de index.html Home pagina.
Open het index.html bestand, kopiëer de HTML code voor de links en plak de code
vervolgens in de andere bestanden (over-mij.html, games.html, familie.html
enzovoorts). We voegen ook een link toe die terug wijst naar de Home pagina.

1 Open index.html in Notepad en selecteer de HTML code voor de links.
Om de code voor de links te
selecteren —

• klik net voor de ul open
tag

• houd je muis- of
touchpadknop ingedrukt en
sleep naar beneden, de
tekst markerend terwijl je
dit doet.

• haal je vinger van de
knop af wanneer je bij de ul
sluit tag bent

2 Als de links zijn geselecteerd, controleer dan dat je ALLE tekens van de start- en
sluit tags van het ul element hebt gemarkeerd —

Zoek het verschil!

3 Kopieer de links naar het klembord geheugen met de toetsen

en

4 Open een van de web pagina´s die je eerder hebt gemaakt in Notepad (in the
voorbeeld hieronder gebruiken we de Over Mij pagina (over-mij.html).
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5 Klik net voor de h1 open tag en plak de links met de toetsen

en

Je zou dan het volgende moeten hebben —
Zie je waar de links zijn
geplakt?
Als je wilt kun je op de Enter
toets drukken...
… om het h1 element naar
een nieuwe regel te
verplaatsen waardoor je code
er iets netter uit ziet (hoewel
het je browser niet uit maakt!)

6 Druk op de
toetsen

en om je bestand op te

slaan en open het vervolgens in je
browser.
Je ziet dat de links boven het h1
element komen te staan.
Ze zien er alleen een beetje vreemd
uit. Het zou beter zijn als ze
horizontaal liepen, zoals een menubalk
die je op veel websites ziet.
We gaan dan in de volgende kaart
doen.
Voor je daaraan begint, kun je nog
twee dingen doen?
* Maak een link naar de Home pagina
die boven de Over mij link staat.
* Kopiëer dan de hele set links naar
alle andere pagina's (behalve de Home pagina, want die heeft ze al).
Plaats de links op dezelfde plaats, vóór het h1 element.
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