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Website met Wordpress 

 

6. Main navigation bar 

Onderwerpen van deze les: 

• Instellen van Main Navigation Bar met drop-down menu 
• Volgorde items 
• Sub-items 
• Toevoegen sub-items aan hoofd-item 

 
Instellen van de Main navigation Bar: 
 

 
 

1. Klik in het Dashboard op Weergave – Suffusion Options – Other Graphical Elements- 
kies Main Navigation Bar. 

2. Deze balk komt onder de header te staan en kan uitgeschakeld  worden: klik op 
Hidden bij het eerste item. Voor deze les gaan we daar niet vanuit en laten dus Drop-
down Menu’s  aangevinkt staan. 

3. De eerste items spreken min of meer voor zich. Het volgende item vergt extra uitleg: 
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a. Pages: hieronder kunnen pagina’s in drop-down gezet worden; meerdere 
niveaus mogelijk. Let op: het woord Pages kan veranderd worden in bijv. 

Menu …Lessen …. Doe dit bij , iets verder naar beneden. 
b. Menu’s: de vooraf ingestelde menu’s kunnen ook in de navigatiebalk worden 

weergegeven, maar is niet fraai. Probeer het uit en beslis zelf  
c. Categorieën:  in deze website werken we niet met categorieën. 
d. De links voor meer Wordpress informatie kunnen worden getoond. Deze links 

zijn op het Dashboard uit te breiden en/of  te vervangen door eigen links.  
 

4. Bij  kan gekozen worden of alle of slechts een 
selectie van de beschikbare pagina’s worden getoond. In het volgende item kan dan 
een keuze gemaakt worden. Let op: de volgorde wordt alfabetisch aangegeven als je 
niet bij het maken van pagina al een volgorde hebt aangegeven met 1,2 etc.!  

a. Kies voor uitlijning naast of onder elkaar . Voor een dropdown-rijtje kan dan 

een lege pagina als “kop” dienen:  
 

5. Bij  kiezen we: Exclude etc.  omdat we geen categorieën 
hebben. 

6. Bij  komen de al aanwezige links in beeld. Evenuteel 
keuze maken. 

7. Breadcrumb: nies wijzigen 
 

Pagina attributen 
Voorbeeld pagina met subpagina’s: 
Test = Hoofd (geen tekst  erin) 
Test1 = subpagina 1: volgorde 1 geven 
Test 2 = subpagina 2: volgorde 2 geven 
 
Let op: als Test als eerste in de rij van menu-items in de Main navigation bar moet 
komen: geef Test  dan volgorde 1. 
Als er geen volgorde wordt aangegeven kiest WP het alfabet  

 
TIP: vergeet niet nieuwe (sub)pagina’s toe te voegen aan het menu. Ze 
staan wel aangegeven in het configuratievenster van Main Navigation Bar, 
maar moeten nog aangevinkt worden! 
 
 


