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Naam:………………………………………………… 

Website:……………………………………………… 

Drupal Basis - Eindevaluatie 

Voorbereiding 
1. Download de nodige bestanden naar jouw computer. Zorg dat deze uitgepakt klaarstaan op 

het bureaublad. 
2. Installeer het thema Showcase Lite, stel het in als standaardthema 
3. Schakel alle menulinken uit, behalve Home 
4. Schakel alle overbodige blokken uit 
5. Zorg dat de slogan van de site niet wordt weergegeven 
6. Stel het logo en het favicon in; gebruik deze afbeelding: 

 

Frontpage 
1. Voeg nieuwe inhoud toe van het type Basic Page. Deze stel je vervolgens in als frontpage. 

Neem de tekst over: 

 

2. Voeg een afbeeldingsveld toe aan het inhoudsype Basic Page 
3. Bewerk vervolgens de frontpage en voeg de foto bakkerij.jpg toe 
4. Deze afbeelding krijgt vervolgens afgeronde hoeken met een straal van 15px. Hiervoor zal je 

een nieuwe klasse moeten aanmaken en koppelen aan het afbeeldingsveld 
5. Zorg er ook voor dat deze afbeelding responsive is. Gebruik als stijl Narrow 
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Specialiteiten 
Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van een menulinkg in het hoofdmenu. Hierachter zit dan een 
overzicht die de verschillende specialiteiten per soort gaat weergeven. Onderstaande zou u op de 
goede weg moeten zetten: 

1. Maak een nieuwe woordenlijst met taxonomie 
2. Maak een nieuw inhoudstype aan 
3. Het inhoudstype zal voorzien moeten worden van twee extra velden (naast body en title) 
4. Voeg inhoud toe (zie gedownloade bestanden) 
5. Maak een overzicht aan van het type shuffle grid 
6. Voeg de nodige velden toe en stel deze in 
7. Voor de afbeeldingen gebruik ik opnieuw responsive image, afbeeldingsstijl Narrow 
8. Stel de Shuffle Grid verder in. Ik koos voor een transitie van 2,5seconden 
9. We hebben deze oefening eerder al eens gemaakt, toen werkte je ook met CSS. In een ideale 

wereld: CSS overizcht muzikanten. 
1. Roep die regel even op. Kopieer enkel het eerste deel. 
2. Schakel die regel nu uit 
3. Maak een nieuwe regel 
4. Plak het eerder gekopieerde stukje code 
5. Pas zodanig aan dat dit nu past bij ons onderwerp. 

1. De kleur van de rand is dezelfde kleur als de Page Title 
2. Ik heb ook wat extra margin voorzien 

 

Specialiteiten BIS 
Bij de gedonwloade bestanden kan je een document met tekst terugvinden. Zorg dat de juiste teksten 
bij de juiste nodes komen te staan, gewoon in de body. 

Wanneer je kijkt naar de Croissant dan verschijnt er links van de tekst een diavoorstelling met daarin 
de afbeeldingen van de croissant. Dat geldt dan ook voor de cupcakes en het chocoladebrood. 
Hiervoor enkele tips: 

1. Maak een afbeeldingsstijl aan. Bepaal zelf hoe breed en hoe hoog. De breedte kan je perfect 
bepalen met de element inspector 

2. Maak een overzicht aan, geen page, wel een blok 
3. Zorg voor een Slideshow als formaat 
4. Voeg een contextuele filter toe, zodanig de juiste foto's bij de juiste node getoond worden 
5. Geef het blok een logische plaats op de site, uiteraard alleen op de nodige pagina's 
6. Op dit moment kan je nog niet zo eenvoudig naar de verschillende producten navigeren. Leg 

daarom om te beginnen al linken op de afbeeldingen van het overzicht. 
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Contactformulier 
1. In het hoofdmenu verschijnt en nieuwe knop: Bestel producten 

 

2. Een klik op deze knop opent volgend contactforumulier: 
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3. Aandachtspunten: 
1. Ik maakte drie nieuwe velden: 
2. eentje voor het product waar ik verwijs naar de correcte woordenlijst 
3. Aantal; een lijstje waar men vervolgens een vooraf gekozen aantal kan kiezen 
4. Een optie tot het noteren van opmerkingen, hierin heb ik een standaardwaarde 

ingevoerd. Zie het als een soort van placeholder 

 

4. Wanneer het forumulier werd ingevuld wordt er een mail gestuurd naar de leerkracht en naar 
jezelf ter conrole 

5. Wanneer een formulier wordt ingediend krijgt de invuller een bedankingspagina: 

 

Footer 
Maak volgende footer: 

 

1. Alle gegevens zijn fictief 
2. Het adres mag je kiezen 
3. Als je op een logo klikt van facebook of twitter worden de respectievelijke websites geopend in 

een nieuw tabblad 

 

 


