
Berichten sturen naar een collega, een aantal collega’s of alle collega’s. 

Inloggen 
Ga naar www.hetjongleren.eu. Heb je al een gebruikersnaam en wachtwoord, log dan in op deze pagina (klik op “deze link”): 

 

Vul hier je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “Inloggen”. 

Bij succesvolle login verschijnt aan de bovenzijde van de website een 
antracietkleurige balk. Aan de rechterzijde van deze balk staat 
‘Hallo,<gekozen gebruikersnaam>’. Door hierop te klikken kun je je 
profiel wijzigen. Vul hier in ieder geval voor- en achternaam in. De rest 

van de gegevens is optioneel. 
Geef bij de beheerder (www.marianydesign.com) door dat je 

geregistreerd hebt (en onder welke gebruikersnaam), deze kan de 

rechten juist instellen zodat je pagina’s kunt aanmaken en bewerken. 

Nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? 

Vraag die aan via www.marianydesign.com en ga naar het 

contactformulier op deze website. 
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Berichten sturen naar een collega, een aantal collega’s of alle collega’s. 

 

Berichten sturen via E-mail Users 
Je kunt berichten sturen naar een collega, een aantal collega’s of naar alle collega’s. Hieronder behandelen we hoe je een bericht 

naar een collega of een aantal collega’s stuurt. Als je bent ingelogd zie het volgende scherm als je links boven op de antraciete 

balk klikt op ‘Dashboard’ (klik op ‘Email Users’): 

 

 

 

Klik op Stuur een privé bericht 

 



Berichten sturen naar een collega, een aantal collega’s of alle collega’s. 
 

 

Bij ‘Ontvangers’ kun je helemaal omlaag scrollen en zie je de namen van de collega’s verschijnen. Selecteer er één en dan wordt 

deze blauw. Wil je meerdere selecteren? Hou dan de CTRL-toets ingedrukt en selecteer iedere collega apart die je ook een bericht 

wilt sturen. Ze worden allemaal blauw wanneer ze geselecteerd zijn. 

Voer een Onderwerp in. Dit kunt je doen in het Tekstvak ‘Onderwerp’. Daarna kun je in het onderste grote tekstvak een bericht 

typen. Als je klaar bent klik je op ‘Stuur emailbericht’ links onderaan. 

Wil je naar alle collega’s een bericht sturen? 
Dat kan zeker! In dat geval kies je ‘Stuur groepsbericht’.  

 



Berichten sturen naar een collega, een aantal collega’s of alle collega’s. 
 
Kies dan de groep met als ‘Role’ Groepsdocent: 
 

 
 
De rest van de stappen zijn hetzelfde. 


