FORUM voor het zoeken van CLA’ers.
Het doel van het forum is deelnemers onderling gegevens te laten uitwisselen over oud-leerlingen
met wie men graag in contact wil komen. De één zoekt een leerling, laten we haar Else Sneep
noemen, iemand anders kent Else en laat dat weten via het forum.
Ga naar https://www.cla-almelo.nl/forums . Dan zie je een scherm dat er ongeveer als volgt uitziet.

Klik in het beginscherm op Gezocht: oud-CLA’ers
In het volgende scherm zie je personen die gezocht worden. Stel dat daar staan Else Sneep en Gerrit
Bereveld. (In werkelijkheid staan er meer en andere namen.)
Je ziet in het voorbeeld dat Sjon Ruigaard de persoon is die het berichtje over Else geplaatst heeft en
dat Juliet als laatste een reactie op dat berichtje heeft gegeven. (Ook hier zal de werkelijkheid anders
zijn.)

Je kunt nu twee dingen doen:
1. als je zelf iemand zoekt, kun je een bericht toevoegen
2. je kunt reageren op de berichten die er al zijn.

1. In het eerste geval scroll je in bovenstaand scherm naar beneden en vul je het formulier in:

Je vult je naam en e-mailadres in (e-mail wordt niet gepubliceerd). Bij Onderwerp geef je de naam
van de gezochte, bijvoorbeeld: Gezocht: Twan Heudekink. In het grote veld daaronder vul je in wat je
weet van Twan. Druk dan op Verzend en je bericht wordt toegevoegd aan het lijstje dat er al staat.
2. Als je Else Sneep kent klik je op Gezocht: Else Sneep.

In het volgende scherm zie je een paar berichten. Het eerste bericht is van Sjon Ruigpaard, degene
die meer wil weten over Else. Hij beschrijft wat hij weet van Else.
Het tweede bericht is van Juliet. Zij heeft gereageerd op het bericht van Sjon en meldt wat zij weet.

Heb je zelf iets te melden over Else, dan kun je via via REAGEER een berichtje toevoegen.

