LVV forum gebruiksaanwijzing
Via de homepage of via www.lvvv.nl/forum kunt u op het LVV forum komen. Om
toegang te krijgen tot het forum hoeft u alleen in te loggen op de website. Als u al op de
website was ingelogd, dan komt u meteen op het forum terecht. Uw inloggegevens zijn
dus dezelfde gegevens waarmee u op de website inlogt.
Hieronder staan enkele instructies voor het gebruik van het forum. U wordt aangeraden
om frequent het forum te gebruiken, zo leert u het best hoe het forum werkt! Mocht u
naderhand nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Inrichting forum
In de groene menubalk staan twee opties: 'Mijn feed' en 'Alle posts'. Als u op de optie
'Mijn feed' klikt krijgt u een lijst met alle gesprekken waar aan u heeft deelgenomen.
Deze lijst is in eerste instantie leeg, omdat u nog niet betrokken bent bij berichten en
omdat u nog geen berichten heeft geplaatst. Heeft u al wel een bericht geplaatst, een
reactie of een like geplaatst bij een bericht, dan kunt u deze berichten terugvinden onder
'Mijn feed'.
'Alle posts' is een lijst met alle geplaatste berichten. Als u wilt weten wat er gaande is op
het forum, kunt u via deze lijst alle berichten zien.
Rechts in het forum staat een box met 'Channels' en 'Vaste posts'. Onder het kopje
'Channels' staan verschillende thema's. Deze thema's kunt u aanklikken. U komt dan bij
de lijst met berichten over het desbetreffende thema. Zo kunt u gericht zoeken naar
gesprekken over bepaalde thema's. Ook bij het plaatsen van een bericht wordt verzocht
om dit te doen bij het meest relevante thema.
Verder staat er in de box 'Vaste posts'. Dit zijn vastgezette posts die de beheerder heeft
geplaatst. Onderin de box staat 'Online' hieronder zijn de leden te vinden die op dat
moment online zijn op het forum. Door op een lid te klikken kunt u alle post zien die
deze persoon heeft geplaatst.
Bericht plaatsen
Om een bericht te plaatsen selecteert u een relevant thema, dit doet u door op één van
de onderwerpen onder 'Channels' te klikken. Bovenaan de pagina staat vervolgens
'Nieuw onderwerp'. Als u daarop klikt kunt u uw bericht plaatsen. Geef uw bericht een
duidelijke titel zodat andere forumgebruikers direct kunnen inschatten waar het bericht
over gaat. In het vakje 'inhoud' kunt u uw vragen/opmerkingen plaatsen.
Het bericht kunt u beperkt opmaken door cursieve of vette tekens te gebruiken. Ook
kunt u een link toevoegen. Dit doet u door de titel van de link tussen twee kaders te
zetten: [ ]. De link zelf moet u direct er achteraan tussen haakje zetten. Zie hier een
voorbeeld: [Voorbeeld](www.lvvv.nl). Als u het goed hebt gedaan ziet u op het forum in
de voorvertoning van uw bericht uw titel blauw oplichten. Dit betekent dat uw titel
aanklikbaar is en uw link werkt. U kunt op elk moment kijken hoe u uw tekst opmaakt
door te klikken op het vraagteken rechtsboven in het 'Titel'-kader .
Reageren
Om te reageren op een post gaat u naar het betreffende bericht en klikt u onderaan op
het vakje 'bericht'. U kunt nu uw reactie plaatsen. Wilt u reageren op een eerdere reactie
of een deel van het geplaatste onderwerp, dan kunt het betreffende onderdeel met uw
muis selecteren. Er verschijnt dan een quote teken boven uw muis. Als u daar op klikt
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dan wordt het geselecteerde deel geciteerd in uw reactie.
Vindt u het bericht leuk of had u precies dezelfde vraag, dan kunt u het bericht liken. Ga
met uw muis op het bericht staan en er verschijnt een 'vind ik leuk' knop aan het einde
van het bericht. Wanneer u daarop klikt is het bericht geliked. Het gelikede bericht zal
ook te zien zijn in de lijst 'Mijn feed'.
Het forum bevat meerdere functies. Deze kunt u zelf ontdekken door frequent gebruik te
maken van het forum. Indien u vragen heeft over het forum dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat.
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