
Lieve docenten en docentinnen,

De website en de database van Mariposa zijn geoptimaliseerd.
Dat betekent dus dat enkel nog volledige gegevens kunnen getoond worden.

De gegevens van de geplande reeksen kan je 2 maal per jaar doorgeven en dit einde juli en eind december.
De gegevens van de workshops kan je sturen van zodra je ze gepland hebt.
Belangrijk: het zou fijn zijn indien je eerst op de site kijkt welke activiteiten reeds vermeld staan.
Het adres van de site: www.mariposadans.be

Hoe ga je tewerk? (voor diegenen die niet zo computerachtig zijn)

1. Docentgegevens:
Persoonlijke gegevens zoals geboortedata en adres worden niet gepubliceerd.
Een invuldocument kan je downloaden op de site. http://www.mariposadans.be/sacrale%20dans%20agenda.php

2. Zaal/locatiegegevens:
Een invuldocument kan je downloaden op de site: http://www.mariposadans.be/sacrale%20dans%20agenda.php

3. Reeksen:
Deze invulagenda heeft 2 werkbladen. Onderaan zie je “voorbeeld” en daarnaast “invulagenda” waarin jij je gegevens
invult.
a. De invulagenda downloaden en opslaan op je pc. Als je dit bestand rechtstreeks invult, zonder op te slaan, verdwijnen

al je ingevulde gegevens als je het doorstuurt.
b. Herinner de plek waar je dit bestand opslaat, je moet het nadien vanaf deze plek terug openen,invullen, opslaan en

versturen.
c. Je persoonlijke gegevens toevoegen, één datum per cel. (Voorbeeld is 21/12).
d. Je invulagenda opslaan als ‘invulagenda 201… (+je naam) vb invulagenda2011mariarita.xls”
e. En graag doorsturen naar mij via mail

4. Workshops:

Alle gegevens mbt je workshops kan je mailen van zodra ze gepland zijn.
Folders, teksten en tarieven komen niet in aanmerking.
Het zou fijn zijn indien je jouw activiteiten in een lijst zet:
 Datum en uur en thema
 de zaal: zie punt 2.
 Begeleiding/aanmelding: zie punt 1

5. Opsturen
a. Ga in je mail naar de paperclip bovenaan (bestand invoegen) of naar toevoegen/bladeren
b. Klik op dit item en zoek je opgeslagen bestand op met je ingevulde gegevens
c. Klik op invoegen of open
d. Het bestand is nu ingevoegd, je ziet het bovenaan je werkbalk staan.
e. Je kan dubbelklikken op dit bestand om het te openen  en na te kijken of je het juiste bestand geselecteerd hebt
f. Je kan verzenden zodra je in het vakje “Aan” mijn mailadres hebt toegevoegd

Moest je docenten kennen die graag mee willen instappen in dit project, stuur de gegevens van de website:
www.maripodadans.be en het emailadres info@mariposadans gerust aan hen door.

Nog steeds krijg ik regelmatig tel of email uit België en Nederland met de vraag: “waar kan ik dansen?”.
Daarom ben ik ervan overtuigd dat het belangrijk is om zoveel mogelijk docenten aan te moedigen hun Sacrale Dansagenda op
de site te laten publiceren.

Nog veel dansgenot en dansplannen toegewenst, lieve groet, maria-rita


