
Handleiding bij het gebruik van het forum P2-dianet 
 
 
ALGEMEEN FORUM 
 
• Ieder P2-dianet lid wordt per mail verwittigd als iemand een NIEUW onderwerp post. Dit 

beslis je niet zelf, het is standaard zo ingesteld door de coördinator. We spreken af dat we dit 
ook zo houden! 

• Neem een kijkje zodat je “bijblijft”. 
 
• Als je ook de discussie / antwoorden in uw mailbox wilt krijgen, klik dan op het 

desbetreffende onderwerp (topic). Rechts boven de topic zie je dit: 
 

 
• Klik op “Notificatie” 
• Er komt de boodschap: “Weet je zeker dat je notificatie van nieuwe berichten voor dit topic 

wilt activeren?”  
• Klik op “OK”. 
• Alleen als je dit gedaan hebt, krijg je een mailtje als iemand een antwoord schrijft op dit 

onderwerp. Hierover beslis je dus zelf ! 
 
• Als je een antwoord wilt schrijven, klik dan op “Antwoord”. 
• Typ uw antwoord in het kader. 
• Ga naar de onderkant van uw scherm en klik op “Verzenden”. 
 
• Als je een nieuw onderwerp (topic) wilt starten, klik dan op de titel “Algemeen forum” en 

daarna rechtsboven of -onder op “Nieuwe topic” 
 
ARCHIEF 
 
• Het archief is bedoeld als archief. 
• Als je nog zou willen reageren op een topic uit het archief, start dan een nieuwe topic in het 

Algemeen Forum, met verwijzing naar de archief-topic.  
 
ALGEMENE OPMERKING 
 
• Alleen bij het opvolgen van de discussie (zie derde bolletje) moet je zelf beslissen of je iets 

wilt veranderen aan de instellingen (= “notificatie”).  
• Voor de rest is alles door de coördinator standaard ingesteld. Er is afgesproken dat niemand 

zelf iets wijzigt! Als iemand iets zou willen wijzigen of als iemand een probleem heeft bij het 
gebruik van P2-dianet, contacteer dan via de GEWONE mail (dus niet via het forum) Sofie 
De Munter (sofie.demunter@clb-ami2.be). 
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