NIEUWE WEBSITE: MAANDAG ONLINE
Sint Ursula verzorgt eigentijds, aansprekend onderwijs. Daar hoort natuurlijk ook een eigentijdse, aansprekende website bij! Vandaar dat wij regelmatig aanpassingen doorvoeren in de
zaken die wij online laten zien. Binnenkort voeren wij een grote wijziging door: aanstaande
maandag komt onze nieuwe website online! Vandaar dat we u / jullie willen laten zien welke
zaken veranderd zijn.
NAVIGATIE
Vind je weg op onze website op 2 manieren: navigeer
d.m.v. de knoppen aan de bovenkant (kies schoolttype
vmbo-havo-vwo) of gebruik het menu aan de linkerkant
om door te klikken naar de informatie die je nodig hebt.

NIEUWSBERICHTEN
Het actuele nieuws over Sint Ursula: op
de frontpage of via het kopje ‘Nieuws’.
Met kleurcodering:
GEEL voor nieuws specifiek voor locatie
Heythuysen, BLAUW voor nieuws voor
locatie Horn en GRIJS voor items die
voor beide locaties relevant zijn.
Het is ook mogelijk om te filteren in het
nieuwsoverzicht: klik dan op opleiding
of datum van je keuze.

HOTSPOTS
De ‘hotspots’ zijn snelkoppelingen
naar belangrijke items, bijvoorbeeld
agenda of schoolgidsen. Deze worden
aangepast aan de actuele situatie. Op
dit moment is bijvoorbeeld de knop
aanmelden erg interessant voor nieuwe leerlingen en hun ouders.

> > > lees verder op de volgende pagina > > >

NAVIGEREN VIA: FAVORIETEN
Rechtsboven vind je de snelkoppeling ‘favorieten’ (op onze huidige
website heet dit nog ‘snelmenu’). Wanneer je op ‘favorieten’ klikt,
krijg je een menu met daarin snelkoppelingen naar veelgebruikte
items, zoals bijvoorbeeld Magister, Ursula mail, agenda, enzovoorts...

NAVIGEREN VIA: MENUBALK LINKS
Diverse kopjes in de menubalk links bevatten een driehoekje. Dit betekent dat er onder dit kopje een rolmenu zit, met
meerdere opties. Dit geeft de mogelijkheid om snel op zoek
te gaan naar specifieke informatie. De kleuren van het menu
variëren van wit tot donkergrijs: hoe donkerder de kleur, hoe
specifieker de informatie is. Zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld: het absentieformulier is te vinden via: ‘Ouders’ ->
‘Praktische informatie’ -> ‘Heythuysen’ -> ‘Absentie’.

AGENDA-OVERZICHT
Wanneer je klikt op ‘Agenda’ in het
menu links, dan komen een aantal
uitgelichte agenda-items in beeld. Dit
zijn bepaalde gebeurtenissen die we
in de schijnwerpers willen zetten.
Maar, LET OP! Dit zijn niet alle activiteiten die in een bepaalde periode op
de planning staan. Voor een volledig
overzicht kijk je in de jaarplanner (te
benaderen via ‘Favorieten’).
Ook in het agenda-overzicht is een
kleurcodering aangebracht (GEEL =
Heythuysen, BLAUW = Horn, GRIJS =
beide). En, net als bij de nieuwsberichten, is het ook hier mogelijk om
te filteren op ‘opleiding’ en ‘datum’.

