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wat heb ik nodigwat heb ik nodig
om het pakket teom het pakket te

gebruiken?gebruiken?

1 een domeinnaam bij een hosting provider1 een domeinnaam bij een hosting provider

(bijvoorbeeld bij ((bijvoorbeeld bij (www.hostingdiscounter.nlwww.hostingdiscounter.nl))

2 een domein met php en sql (bijvoorbeeld 2 een domein met php en sql (bijvoorbeeld 
Super Discount Extra)

3 een ftp programma (bijvoorbeeld filezilla)

  

  

https://filezilla-project.org/
https://www.hostingdiscounter.nl/shared-hosting-linux/
http://www.hostingdiscounter.nl/


hoe installeer ikhoe installeer ik
het pakkethet pakket  

1 download het ochtend ritueel pakket 1 download het ochtend ritueel pakket 
via via wethinkeasywethinkeasy

2 pak het ochtend ritueel pakket uit 2 pak het ochtend ritueel pakket uit 

mocht er geen programma op u pc/mac hebben staan danmocht er geen programma op u pc/mac hebben staan dan
kunt u (bijvoorbeeld kunt u (bijvoorbeeld 7-zip7-zip gebruiken. gebruiken.

3 open u ftp programma (bijvoorbeeld  3 open u ftp programma (bijvoorbeeld  filezillafilezilla))

4 vul in u ftp programma de gegevens in die u van u 4 vul in u ftp programma de gegevens in die u van u hostinghosting
provider hebt provider hebt gekregen (gekregen (verzin deze niet zelfverzin deze niet zelf))

bij bij filezillafilezilla  gaat dit op de volgende manier gaat dit op de volgende manier 
zie zie handleidinghandleiding    filezillafilezilla

5 als het pakket op u server staat ga dan naar u5 als het pakket op u server staat ga dan naar u
domein/index.php dan krijgt u het volgende scherm te ziendomein/index.php dan krijgt u het volgende scherm te zien

https://filezilla-project.org/
https://www.yourhosting.nl/support/handleidingen/website-uploaden-filezilla/
https://filezilla-project.org/
https://filezilla-project.org/
http://www.7-zip.org/
http://wethinkeasy.nl/


 vul in dit scherm de  vul in dit scherm de gegevens in die u van u gegevens in die u van u hosting providerhosting provider
hebt hebt gekregen (gekregen (verzin deze niet zelfverzin deze niet zelf))

de naam van de Begeleider en password Begeleider mag ude naam van de Begeleider en password Begeleider mag u
((wel zelf verzinnenwel zelf verzinnen) ) 

als u alles heeft in gevuld dan als u alles heeft in gevuld dan als tevreden bent met de
 om door te gaan en dan komt u op volgende scherm om door te gaan en dan komt u op volgende scherm

zie volgende paginazie volgende pagina



op scherm kunt u zien wat u hebt ingevuld en de inlogcodeop scherm kunt u zien wat u hebt ingevuld en de inlogcode
voor de client om het pakket te kunnen gebruikenvoor de client om het pakket te kunnen gebruiken

wij raden u aan om deze pagina te printen door printerwij raden u aan om deze pagina te printen door printer
pictogram te klikken pictogram te klikken 

als u als u tevredentevreden bent met de  bent met de gegevens klikt u op de gegevens klikt u op de  smiley om smiley om
door te gaan   door te gaan   

 als u  als u niet tevredenniet tevreden bent met de  bent met de gegevens dan kunt u klikkengegevens dan kunt u klikken
op maak een nieuwe code op maak een nieuwe code     

als u op de  smiley hebt geklikt bent u klaar om het pakket teals u op de  smiley hebt geklikt bent u klaar om het pakket te
gebruikengebruiken



Dit is het eerste scherm dat de client ziet. Op dit scherm kanDit is het eerste scherm dat de client ziet. Op dit scherm kan
hij/zij inloggen hij/zij inloggen 

het eerste pictogram is de gebruikers codehet eerste pictogram is de gebruikers code

de volgende drie het passwordde volgende drie het password

de client kan heen en weer gaan in de rollen door op de pijltjede client kan heen en weer gaan in de rollen door op de pijltje
te klikkente klikken

mocht de client een foutje hebben gemaakt in de rollen danmocht de client een foutje hebben gemaakt in de rollen dan
kan de client nogmaals op het pictogram klikken om daarnakan de client nogmaals op het pictogram klikken om daarna

het goede pictogram aan te klikken het goede pictogram aan te klikken 

als de client zijn/haar inlogcode goed heeft ingevoerd danals de client zijn/haar inlogcode goed heeft ingevoerd dan
komthij/zij op het volgende schermkomthij/zij op het volgende scherm



dat is het ochtendritueel van een client in dat voorbeeld worddat is het ochtendritueel van een client in dat voorbeeld word
de client eerst geroepen dit de eerst taak van de client dit kuntde client eerst geroepen dit de eerst taak van de client dit kunt

u zien aan dat er een bolletje in linker boven hoek van hetu zien aan dat er een bolletje in linker boven hoek van het
scherm scherm 

n de rechter bovenhoek ziet u het kruisje waarmee de clientn de rechter bovenhoek ziet u het kruisje waarmee de client
het ochtendritueel kan sluitenhet ochtendritueel kan sluiten

als de client klaar is met zijn/haar taak mag hij/zij op de taakals de client klaar is met zijn/haar taak mag hij/zij op de taak
klikken en dan word de taak klikken en dan word de taak groen groen en dan gaat ochtendritueelen dan gaat ochtendritueel

door naar de volgende taak door naar de volgende taak 

met het pijtje links onder in de hoek kan de client terug naarmet het pijtje links onder in de hoek kan de client terug naar
de vorige taak de vorige taak 

met het pijltje rechts onder in de hoek kan de client ook naarmet het pijltje rechts onder in de hoek kan de client ook naar
de volgende taakde volgende taak



    

hoe werkt dehoe werkt de
editmodeeditmode

dit is het eerste scherm wat de Begeleider ziet als hij/zij op
editmode  klikt. Vul in dit scherm de login en password in die
u op de configureer pagina hebt ingevuld als Begeleider, en

klik op login. De editmode gaat dan naar het volgende
scherm.



met het huisje in de linker boven kunt u terug naar beginmet het huisje in de linker boven kunt u terug naar begin
scherm van het ochtendritueel pakketscherm van het ochtendritueel pakket

met de R knop rechts boven in hoek kunt u het ochtendritueelmet de R knop rechts boven in hoek kunt u het ochtendritueel
terug zetten naar de standaardzet pictogrammen terug zetten naar de standaardzet pictogrammen 

met het tandwieltje in de rechter boven hoek kunt demet het tandwieltje in de rechter boven hoek kunt de
nummering van taken uit zetten en blader knoppen onder innummering van taken uit zetten en blader knoppen onder in

het ochtendritueel pakkethet ochtendritueel pakket

in de editmode staat het hele ochtendritueel van de client metin de editmode staat het hele ochtendritueel van de client met
de grote pijl knoppen bladert u een pictogram vooruit ofde grote pijl knoppen bladert u een pictogram vooruit of

achteruitachteruit

  met het pijl pictogram links onder in hoek zonder puntje kunt
u een pictogram vooruit in het ochtendritueel



het pijl pictogram het pijl pictogram met puntjemet puntje rechts onder in de hoek rechts onder in de hoek
daarmee kunt u meteen naar het laste pictogram in hetdaarmee kunt u meteen naar het laste pictogram in het

ochtendritueel ochtendritueel 

et het pijl pictogram links onder in hoek et het pijl pictogram links onder in hoek zonder puntjezonder puntje kunt u kunt u
een pictogram achteruit in het ochtendritueeleen pictogram achteruit in het ochtendritueel

het pijl pictogram het pijl pictogram met puntjemet puntje links onder in de hoek daarmee links onder in de hoek daarmee
kunt u meteen naar het eerste pictogram in hetkunt u meteen naar het eerste pictogram in het

ochtendritueelochtendritueel

met gum pictogram onder het hoofd pictogram in hetmet gum pictogram onder het hoofd pictogram in het
ochtendritueel kunt u een pictogram wissen uit hetochtendritueel kunt u een pictogram wissen uit het

ochtendritueel als u op de gum klikt krijt u het volgendeochtendritueel als u op de gum klikt krijt u het volgende
schermscherm

Met het potloodje onder het hoofdpictogram naast de gumMet het potloodje onder het hoofdpictogram naast de gum
kunt u het pictogram veranderen. Dan krijgt u het volgendekunt u het pictogram veranderen. Dan krijgt u het volgende

schermscherm
zie volgende pagina



als u in dit scherm op een pictogram klikt word het oudeals u in dit scherm op een pictogram klikt word het oude
pictogram vervangen door het gekozen pictogram uit ditpictogram vervangen door het gekozen pictogram uit dit

scherm in het ochtendritueel  scherm in het ochtendritueel  

hoe werkt dehoe werkt de
ochtend ritueelochtend ritueel

trainertrainer



als u in het hoofdmenu op ochtendritueel trainer klikt als u in het hoofdmenu op ochtendritueel trainer klikt 

komt u op bovenstaand schermkomt u op bovenstaand scherm

met het huisje in linker bovenhoek kunt u terug naar hetmet het huisje in linker bovenhoek kunt u terug naar het
hoofdmenuhoofdmenu

De vraag in het voorbeeld is, wat komt er na “Ga de trap af"De vraag in het voorbeeld is, wat komt er na “Ga de trap af"
in het ochtendritueel?in het ochtendritueel?

In het ochtendritueel staat na pictogram “Ga de trap af” hetIn het ochtendritueel staat na pictogram “Ga de trap af” het
pictogram “Ga ontbijten pictogram “Ga ontbijten 



in het ochtendritueel staat na pictogram ga de trap af gain het ochtendritueel staat na pictogram ga de trap af ga
ontbijtenontbijten

WETHINKEASY

algemene voorwaardenalgemene voorwaarden
WETHINKEASY LICENTIEVOORWAARDEN VOOR FREEWARE

BELANGRIJK - LEES AANDACHTIG: Deze licentieovereenkomst ("OVEREENKOMST") is een overeenkomst tussen u en
wethinkeasy(“WETHINKEASY") voor het hierboven genoemde softwareprodukt, inclusief alle bijbehorende media en 
gedrukte of on-line documentatie en ook eventuele toekomstige versies, patches of updates ("SOFTWAREPRODUKT").

Door het SOFTWAREPRODUKT te installeren en/of te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden en bepalingen van deze 
OVEREENKOMST.

LICENTIEOVEREENKOMST

Dit SOFTWAREPRODUKT is intellectueel eigendom van WETHINKEASY en is beschermd op grond van de Nederlandse 
auteurswet en internationale verdragsbepalingen. Niet het SOFTWAREPRODUKT zelf wordt verkocht, maar licenties 
daarop.

Dit SOFTWAREPRODUKT wordt gedistribueerd als FREEWARE.

VOORWAARDEN

Met betrekking tot het SOFTWAREPRODUKT gelden de volgende bepalingen:

- U mag het SOFTWAREPRODUKT installeren en gebruiken voor een ongelimiteerde periode.

- U mag kopieën van het SOFTWAREPRODUKT aan anderen geven en distribueren, maar alleen in de oorspronkelijke 
vorm (zoals het beschikbaar is op de website van WETHINKEASY , zonder veranderingen.

- mensen mogen het SOFTWAREPRODUKT op hun , server  zetten zonder daar eerst toestemming voor te vragen aan 
WETHINKEASY

 (een bericht hierover wordt echter wel op prijs gesteld).

- Het is niet toegestaan om het SOFTWAREPRODUKT te decompileren, disassembleren, te onderwerpen aan reverse 
engineering of op andere manier te proberen aan de broncode te komen.

DISCLAIMER

DIT SOFTWAREPRODUCT WORDT U VERSTREKT "IN DE STAAT WAARIN HET VERKEERT" EN WETHINKEASY 
VERLEENT HIEROP GEEN ENKELE GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, MET BETREKKING 
TOT VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL. GEBRUIK HET 
SOFTWAREPRODUKT OP EIGEN RISICO.

  WETHINKEASY IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE,WETHINKEASY IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE,
GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE (INCLUSIEF VERLIES VAN DATA, GEDERFDE WINSTGEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE (INCLUSIEF VERLIES VAN DATA, GEDERFDE WINST

OF VORDERINGEN VAN DERDEN), ZELFS WANNEER WETHINKEASY IN KENNIS IS GESTELD DAT EENOF VORDERINGEN VAN DERDEN), ZELFS WANNEER WETHINKEASY IN KENNIS IS GESTELD DAT EEN
DERGELIJKE SCHADE MOGELIJK ZOU KUNNEN OPTREDEN. DERGELIJKE SCHADE MOGELIJK ZOU KUNNEN OPTREDEN.             
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