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Eindopdracht 

In deze laatste sessie van de module Drupal 1 is het aan jullie om eens te tonen wat je 

allemaal kan. Aan de hand van een gloednieuw onderwerp en bijhorend materiaal maken we 

een pagina aan die deze gaat vertonen. Doorloop de opdrachten grondig en probeer er niet te 

veel over te slaan. Succes! 

1. Download eerst de nodige bestanden, zorg dat deze uitgepakt klaarstaan op de 

computer 
2. Maak een nieuw inhoudstype aan, geef deze de naam 'trappisten'. Gebruik 

vervolgens de volgende afbeelding voor het aanmaken van de velden. Zorg ervoor 
dat je exact dezeflde labels gebruikt als hieronder. De volgorde speelt geen rol, dat 
regelen we bij de weergave. 

 

3. Maak twee nieuwe afbeeldingsstijlen aan: 

Stijl I 

 

Stijl II 

https://www.drupalschool.be/sites/default/files/drupal_eindopdracht.zip
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4. Installeer en activeer de module Image Effects 

 

5. Voeg een derde afbeeldingsstijl toe: 

 

6. Pas de weergave van het inhoudstype Trappisten aan. Gebruik hiervoor 
onderstaande afbeelding en kijk goed naar de laatste kolom, deze instellingen 
gebeuren via het tandwiel. Ook de volgorde is hier belangrijk! 

 

7. Voeg inhoud toe of vul de inhoud verder aan 

https://www.drupal.org/project/image_effects
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8. Een belangrijke stap: zorg ervoor dat de URL's kloppen. Kijk je bijvoorbeeld naar 
'Achel' dan is de URL .../trappisten/achel 

9. Pas de doorzichtigheid van de achtergrondfoto aan naar 40% 
10. Schakel de volgende lettertypes in: 

     

11. Download hier de CSS 

12. Bekijk het word-bestand en kopieer de code integraal 
13. Maak een nieuwe CSS regel 'CSS Trappisten' en plak de code 
14. Merk op dat de code niet compleet is. Aan jullie om deze aan te vullen 
15. Belangrijk hier ook is het beperken van de pagina's! 

Site voor de schaduw 

 

Probleem: 

Mijn oefening werd voorbereid op een ander thema. Hierdoor klop de CSS-code niet 

helemaal. Hiervoor bestaat een leuke oplossing. Op bepaalde pagina's op onze site werken 

we met een ander thema dan het standaardthema. Dit doe je als volgt: 

A. Controleer of het thema Professinal Responsive Theme is geïnstalleerd (NIET als 
standaard) 

 

B. Installeer en activeer de module Switch Page Theme 
C. Ga naar de instellingen van deze module en stel in zoals in onderstaande afbeelding: 

https://www.drupalschool.be/sites/default/files/CSS%20drupal%20basis_trappisten.docx
http://www.cssmatic.com/box-shadow
https://www.drupal.org/project/switch_page_theme
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D. Het gevolg is dat er nu een ander thema zal draaien op alle pagina's van de 
trappisten. Let wel dat hier ook de banner en menu-balk zal aangepast worden. Dit 
kan je oplossen wanneer je straks tijd over zou hebben. 

Problem solved! 

 

16. Ga naar de weergave van het inhoudstype Trappisten, klik boven aan op Teaser en 
pas aan zoals hieronder: 

 

 

17. Maak een nieuw overzicht aan. Gebruik volgende eigenschappen. Lees dit goed want 
we wijken een beetje af van wat we gewoon zijn. 

1. Naam: Trappisten 
2. Pagina maken 
3. Inhoud van het type Trappisten 
4. Raster van teasers 
5. Geen paginering 
6. Menulink in het hoofdmenu 
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18. Bij de instellingen van het raster zet je het aantal kolommen op 1 
19. Sla dit op en ga naar de frontpage. In het hoofdmenu heb je nu een link, test deze 

even uit. 
20. Je merkt nu dat dit overzicht op ons News Lite thema wordt getoond. Dat komt 

omdat je enkel pagina's van het type .../trappisten/* en niet de pagina .../trappisten 
zelf hebt ingesteld. Regel dat dus even: 

 

21. Ik heb op mijn overzicht ook wat CSS gezet. Zorg dat je onderstaande laat werken op 
jouw overzicht: 

 

.achtergrond 

{ 

   background:rgba(169,169,169,0.7); 

   padding:10px; 

   margin:10px; 

   font-weight:bold; 

} 

22. Maak een nieuw overzicht aan met volgende eigenschappen: 
1. Naam: Trappisten Logo 
2. Inhoud van het type Trappisten 
3. Blok maken 
4. Raster van velden 
5. Aantal items: 11 

23. Voeg nu het veld logo toe: miniatuur, linken naar inhoud 
24. Zorg dat het veld titel niet wordt weergegeven 
25. Bij de instellingen van het raster geef je aan dat je 11 kolommen wil zien 
26. Wanneer ik straks kijk naar bijvoorbeeld Westmalle, dan wil ik alle logo's zien 

behalve dat van Westmalle 
27. Tot slot geef je het blok ook een plaats. Zorg ervoor dat het enkel verschijnt op de 

pagina's van de trappisten en dat je het weergeeft in het blokgebied 'inhoud' of 
'content'. Let hier bovendien ook op het feit dat we werken met meerdere thema's! 
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Onderstaande schermafbeelding heb ik genomen terwijl ik kijk naar .../trappisten/zundert. 

Dat logo is dan ook niet zichtbaar 

 

Extra 

Heb je nog wat tijd over? Gebruik die dan om ook de header en bijgevolg de menu-balk wat 

aan te passen naar een iets passender gegeven. 

1. Gebruik DEZE afbeeldingen voor het logo en de banner 
2. Gebruik DEZE CSS-code voor de menubalk 
3. Gebruik DEZE afbeelding als achtergrondfoto op het overzicht van de trappisten 

Detail 

Wanneer je naar een bepaalde trappist kijkt dan krijgt het logo in de banner ook een schaduw 

mee. Vervelend want het is niet bepaald mooi. 

De reden is simpel. In onze CSS code spreken we op deze pagina namelijk alle afbeeldingen 

aan (img). 

Los dit probleem op door ervoor te zorgen dat je enkel de drie afbeeldingen (fles, glas en 

logo) gaat aanspreken. 

 

 

https://www.drupalschool.be/sites/default/files/afbeeldingen%20banner%20trappisten.zip
https://www.drupalschool.be/sites/default/files/CSS%20trappisten%20menubalk.docx
https://www.drupalschool.be/sites/default/files/achtregrond_view_trappisten.png
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