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onderwerp handleiding MailPoet3 

ingangsdatum 23 juni 2020 

van afdeling communicatie 

 

Leerplein055-basisscholen gebruiken MailPoet binnen het dashboard van de website om nieuwsbrieven 

samen te stellen en te versturen. De adressen worden wekelijks geëxporteerd vanuit Parnassys, dit 

wordt bovenschools verzorgd en daar hebben scholen geen omkijken naar. Gebruik deze routekaart om 

de nieuwsbrief samen te stellen en te versturen.  

Vragen? Voor ondersteuning, extra uitleg of technische problemen kun je contact 

opnemen met de afdeling communicatie (mschouten@leerplein055.nl).  

Verschillen MailPoet2 vs MailPoet3 

Verschillen MailPoet2 vs MailPoet3 
MailPoet versie 2 wordt niet langer ondersteund. Inmiddels hebben verschillende scholen getest met de 

nieuwe versie (Mailpoet 3) en met ingang van 29 juni 2020 is alleen MailPoet3 beschikbaar. In het 
dashboard heet de nieuwste versie ‘MailPoet’. De opvallendste verbeteringen en veranderingen: 

1. de nieuwsbrief wordt automatisch opgeslagen terwijl je werkt; 
2. moderne weergave (zowel voor gebruikers als voor ontvangers); 

3. vanuit het dashboard is een voorbeeldweergave desktop én mobiel beschikbaar; 

4. MailPoet3 geeft betere / betrouwbaardere statistieken; 
5. In MailPoet3 kun je in een samenvatting een hyperlink opnemen. Deze moet je in de 

nieuwsbrief zelf plaatsen dus niet in het kopij-bericht; 

6. de uitgelichte afbeelding wordt alleen getoond bij bericht als samenvatting (alternatief is het 

toevoegen van een foto in het bericht zelf); 

7. anders dan bij MailPoet2, kent MailPoet3 geen tekstomloop bij een foto; 
8. ‘tabel’ voor jarigen ingebouwd. 
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MailPoet3 – dashboard schoolwebsite 
Om een nieuwsbrief te maken moet je inloggen in het WordPress dashboard van je schoolwebsite. Het 

dashboard is de ‘achterkant’ van de website.  
 

Inloggen  
Om in te loggen typ je de url van je website gevolgd door ‘/wp-admin’. (voorbeeld: www.de-

kosmos.nl/wp-admin). Je krijgt onderstaand scherm om in te loggen. 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wachtwoord vergeten?  

Voer je Leerplein055-mailadres in en klik op de link ‘Wachtwoord vergeten?’. Je ontvangt dan een 

automatisch gegenereerde mail met een nieuw wachtwoord. Als je deze mail niet ontvangt, neem dan 

contact op met mschouten@leerplein055.nl   
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Wachtwoord wijzigen  
Als je bent ingelogd kun je je wachtwoord wijzigen. Dit gaat in 3 stappen:  

1. Ga in het linkermenu naar Gebruikers en klik op ‘Je profiel’;  
2. Scroll op deze pagina naar beneden en klik bij Gebruikersbeheer op ‘Nieuw wachtwoord’. Je ontvang 

een automatisch gegenereerd wachtwoord maar kunt dit overschrijven. Zorg voor een veilig 
wachtwoord met hoofdletters, kleine letters, een cijfer en een vreemd teken.   

3. Scroll vervolgens helemaal naar beneden op de pagina en klik op de blauwe button ‘Profiel 

bijwerken’.   
4.  
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Voordat je begint 
• berichten die je alleen in de nieuwsbrief wilt tonen plaats je in ‘Kopij’; 

• berichten die direct op de site of in de OuderApp getoond kunnen worden (en herhaald worden in 

de nieuwsbrief) plaats je in ‘Berichten’; 

• werk zoveel mogelijk met ‘samenvattingen’ in de nieuwsbrief, dit verbetert de leesbaarheid voor je 

ouders! (kortere berichten, uitgelichte afbeelding wordt getoond en statistieken toont leesgedrag); 

• bij plaatsing van een volledig bericht in de nieuwsbrief wordt de uitgelichte afbeelding niet getoond; 

je moet de gewenste afbeelding dan in de tekst plaatsen; 

• standaard worden in de nieuwsbrief de 5 aankomende agenda-items van de website getoond. 

Hiervoor zie je onderaan je nieuwsbrief de code [custom:agenda] staan, laat deze code altijd in de 

nieuwsbrief staan; 

• voorbeeldweergave gebruiken: bekijk altijd ook de mobiele weergave, veel ouders zullen de 

nieuwsbrief op hun telefoon zien. Beoordeel of de nieuwsbrief leesbaar blijft; 

• bij het verzenden van je nieuwsbrief worden per 5 minuten 300 e-mails verzonden. Je kan de 

computer tijdens het verzenden gewoon afsluiten. 
 
 

Statistieken 
Bekijk achteraf de statistieken om te achterhalen hoe goed een nieuwsbrief is gelezen (Mailpoet > E-

mails). Mailpoet 3 heeft de basiscategorieën duidelijk in beeld in het overzicht met nieuwsbrieven: x% 

‘geopend’ waarvan x% ‘geklikt’ en x% opgezegd.  
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Handleiding MailPoet3 

Stap 1 nieuwsbrief sjabloon dupliceren 

Klik in het dashboard in de linkermenubalk op MailPoet. 
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Je ziet alle nieuwsbrieven staan, waaronder ‘Nieuwsbrief sjabloon (dupliceren)’. Klik op 
‘Dupliceren’. Er komt een extra nieuwsbrief deze heet: ‘Kopie van Nieuwsbrief sjabloon 
(dupliceren)’. Klik hierop (bewerken). 

 

 

 

 

 

Je komt in een scherm waar je de nieuwsbrief kan bewerken. In MailPoet 3 slaat de nieuwsbrief 
automatisch op. Je kan wijzigingen ongedaan maken door de pijltjes (of Ctrl + Z) te gebruiken.  

 
 

Pas bovenaan de titel aan. Wij adviseren om hier een interessante kop weer te geven. Pak 
bijvoorbeeld het belangrijkste item uit de nieuwsbrief. Vul daarnaast de ondertitel in. Dit is wat een 

mailbox laat zien na een titel.  
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Stap 2 berichten in de nieuwsbrief plaatsen 

Stel nu de nieuwsbrief samen door items toe te voegen die in Kopij of Berichten of bijvoorbeeld Online 

schoolgids staan. Om content toe te voegen, sleep je het blokje ‘Berichten’ naar de nieuwsbrief. 

 
Selecteer de berichten die je in de nieuwsbrief wilt door een vinkje te zetten. Standaard staat hij 

op Kopij, maar je kan ook andere categorieën selecteren. Klik vervolgens op ‘Geselecteerde 
invoegen’.  

 

 

 

 

 

 

 

 



routekaart    

routekaart handleiding MailPoet3_230620 pagina 9 van 11 
 

Standaard staat de berichtselectie op ‘samenvatting’ en wij adviseren om dit zo te houden. 

Mocht je toch direct het hele bericht willen tonen, klik dan voor het invoegen op ‘Weergave-

opties’ en kies ‘volledig bericht’. Hierbij zal niet de uitgelichte afbeelding in de nieuwsbrief 

getoond worden (je moet dan een afbeelding in de tekst zelf plaatsen). 

 

Stap 3 berichten in de nieuwsbrief aanpassen 

De berichten zijn nu netjes ingevoerd. Als er een foto bij je bericht staat zal deze ook weergegeven 

worden (wanneer je voor samenvatting kiest). Eventueel kan je de tekst nog aanpassen door op het 
bericht te klikken en de tekst aan te passen.  

Let op! Pas de tekst ‘Meer lezen’ niet aan, de link zal dan niet meer werken.  

 

Naast de berichten kunnen ook de jarige kinderen vermeld worden in de nieuwsbrief, deze voeg je 

handmatig toe in de tabel. Pas hierbij de maand aan, de naam en leeftijd van het kind en de groep. 

Denk er i.v.m. privacy aan om geen achternamen te gebruiken. Bij voorkeur alleen: dag, voornaam, 

groep.  
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Stap 4 voorbeeld nieuwsbrief controleren 

Wanneer je klaar bent met het opstellen van de nieuwsbrief, klik dan in het menu op ‘voorbeeld’. 

Verstuur een voorbeeld naar je eigen-emailadres of bekijk de nieuwsbrief in de browser (mobiel en 

desktop). Zo kan je zien of de nieuwsbrief er in de mail en op mobiel goed uitziet en hij geen fouten 

bevat. 

 
 

Stap 5 nieuwsbrief verzenden 

Is de nieuwsbrief goed, dan kan je onderaan op ‘volgende’ klikken. Je komt in de laatste stap 

terecht waar je de nieuwsbrief gaat verzenden. Hier kan je de onderwerpregel nog controleren en 
de juiste lijsten selecteren (deze zijn als het goed is al aangevinkt).Zet bij ‘Google Analytics-

campagne’: Nieuwsbrief juni 2020 neer. Verander ‘juni’ in de juiste maand. Klik daarna op ‘verzenden’. 

 

Per 5 minuten worden er 300 e-mails verstuurd. Als je nieuwsbrieflijst groter is kan het verzenden dus 

langer duren. Je kan wel gewoon de computer afsluiten, de nieuwsbrief wordt gewoon verzonden.                    

 

Achteraf kun je de statistieken bekijken in je lijst met nieuwsbrieven (Mailpoet > E-mails). 
Onderstaande nieuwsbrief is 65,5% geopend en 3,4% aangeklikt. Mailpoet geeft aan dat dit een 

geweldige score is. 
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Nieuwsbrief inplannen 

Het is handig om een vast moment aan te 

houden wanneer je de nieuwsbrief 

verzendt. Zo heb je altijd een deadline voor 

jezelf (en anderen) en weten de 

nieuwsbriefleden wanneer ze de 

nieuwsbrief ontvangen. Zet in dat geval een 

vinkje bij ‘Inplannen’ en kies dan in het pop-
up veld de gewenste datum en tijdstip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


