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HTML basics

Tags

Syntax

Nesting & indenting

Met een tag refereer je naar een bepaald type element. Bijvoorbeeld de 
<header> tag geeft aan dat de inhoud daarvan onderdeel van de kop 
van de website is. Een <h1> geeft aan dat dit de belangrijkste titel van de 
pagina is. Hieronder een lijstje van de belangrijkste tags:

Elementen kunnen andere elementen bevatten. Zo kan een 
‘parent’ meerdere ‘child’ elementen bevatten.
Om de code leesbaar te houden is indenting erg handig.

Gebruik tab en shift tab om een kolom of meerder kolom-
men naar voren of naar achter te schuiven

shortcut: selecteren en ctrl k daarna ctrl f

<p>Wij leren HTML</p>

opening tag closing tag

content

element

<html></html>

<body></body>

<main></main>

<header></header>

<footer></footer>

<article></article>

<nav></nav>

<a></a>

<h1></h1> (tm h6)

<p></p>

<div></div>

<b></b>

<ul></ul>

<ol></ol>

<li></li>

<table></table>

<tr></tr>

<th></th>

<td></td>

<img></img>

<button></button>

Linkjes
HTML tags
https://www.w3schools.com/tags/default.asp
https://developer.mozilla.org/nl/docs/Web/HTML/Element



HTML basics

Structuur
<!DOCTYPE html>
<html lang=”nl”>
 <head>
 <title>Leren Front End</title>
 <head>
 <body>
 </body>
</html>

Een HTML bestand heeft een vaste sructuur.
Het bestand zal een extensie .html moeten hebben zodat de browser weet wat 
voor bestand het is: index.html 

!DOCTYPE html: browser laten weten dat het een html bestand is.
html: opening en closing tags, laat weten dat hiertussen html wordt geplaatst.
head: bevat informatie over de pagina en links naar css en js
body: hierin komt de content

shortcut: selecteren en type ‘!’ en druk op ‘tab’



HTML basics

Body (content van de website)

Hierin komt de content van de website. De header, navigatie, de hoofdcontent 
en de footer van de website zitten allemaal in de body.

Header:
  introductie
  logo
  navigatie

Main:
  secties
  pagina content( artikelen,    
        blogs, recepten, info).

Footer:
  contactgegevens
  extra navigatie

<header>
 <nav></nav>
 <h1>Wij leren HTML</h1>
 <p>Ik ga een website bouwen </p>
</header>

<main>
 <section>
   <article>
     <h2>Koptekst</h2>
     <p>paragraaf</p>
   </article>
 </section>
</main>

<footer>
 <p>© 2021 Maurice</p>
</footer>



Linken naar interne & externe pagina’s en naar id’s
Interne links: je linkt vanaf een pagina van je website naar een andere pagina binnen dezelfde website. bv: vanaf www.jouwwebsite.nl 
naar www.jouwwebsite.nl/over-ons
externe links: je linkt vanaf een pagina van je website naar een  pagina van een andere website. bv: vanaf www.jouwwebsite.nl naar 
www.google.nl
linken naar id: je linkt vanaf een pagina van je website naar een sectie op dezelfde pagina. bv: vanaf www.jouwwebsite.nl/over-ons naar 
www.jouwwebsite.nl/over-ons#het-team

Element link: de ‘a’ tag Uitzoeken

<a href=”#” target=’_blank’>Klik mij</a>

opening tag closing tag

contentattributen

element

- linken naar een absolute URL en een relatieve URL
- link openen in zelfde tabblad en nieuw tabblad
- linken naar een id op dezelfde pagina

HTML basics



CSS basics

selector {
 property: value;
}

.classname {
 max-width: 720px;
}

Syntax CSS
Een css element bestaat uit een selector, property + value

Waar kan ik css typen?
- inline. in de html in de opening tags
- internal stylesheet. in de head van de pagina in <style></style>
- external stylesheet. in een css bestand. 

CSS selectors
- by html tag. iselecteer elementen aan de hand van de tag naam bv h1, header, main 
- by classname. selecteer elementen met dezelfde klassenaam. plaats een punt voor de 
naam bv: .classname {}
- by id. selecteer een element met een bepaalde id naam. plaats een # voor de naam. 
bv: #idname



CSS basics

Precedence
Een element krijgt zijn styling van meerdere stylesheets en kan ook inline gestyled worden. Een h1 kan in een stylesheet zijn kleur krijgen
via zijn tag, classname en id krijgen. En kan ook nog inline gestyled worden. Daarnaast heeft je computer een stylesheet en je browser ook.

Inheritance
Zitten er meerdere elementen in bv een div. En wil je alle elementen styling meegeven. Dan kan je de div bv een text kleur geven, waar-
door alle tekst die kleur krijgt tenzij overschreven.

Wie heeft er voorrang?
 1 tag (minst)
 2 class (combo class is specifieker dan de hoofclass)
 3 id
 4 inline
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CSS basics

Values & units
values: elke css property heeft een waarde (value) zodat de browser weet hoe iets gestyled moet worden. Om bijvoorbeeld tekst een kleur 
te geven of een header een achtergrondskleur te geven gebruik je een color value. Om aan tegeven hoe breed een div moet zijn of hoe 
groot tekst moet zijn gebruik je een length value

color units: een value kan in verschillende units worden uitgedrukt. Zo kan color worden uitgedrukt met een keyword (blue, cyan of trans-
parant), met een rgb() waarde (#000000) of met een hsl() & hsla() waarde (hsla(120,100%,50%,0.3))

length units: de breedte, hoogte etc van een value kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. Populair zijn px, %, vw, vh, em en 
rem.

selector {
 property: value;
}

.mydiv {
 width: 60%;
 min-width: 400px;
 background-color: black;
 color: #ffffff;
}

In dit voorbeeld zijn width, min-width, background-color en color properties. De color is misschien 
verwarrend maar dit is geen value maar deze property heeft gewoon de naam color.
Alles achter de dubbele punt zijn de values uitgedrukt in units.

width: 60%      -   de 60% is een length value uitgedrukt in de unit % (percentage)
min-width: 400px    -  de 400 px is een length value uitgedrukt in px (pixels)
background-color: black -  de black is een color value uitgedrukt met een keyword
color: #ffffff      -  de #ffffff is een color value uitgedrukt in een rgb hexadecimale  
           waarde

Linkjes Values & units
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Buil-
ding_blocks/Values_and_units



CSS basics

Linkjes
Box model
https://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp

CSS box model
Een website bestaat eigenlijk uit allemaal blokken in blokken. Deze blokken ‘boxes’ bestaan vervolgens zelf uit content, padding, border en 
een margin

- content: de inhoud van de box, dit kan tekst zijn of een 
 afbeelding, maar ook andere boxes.
- padding: de ruimte in de box om de content heen. Geef je het  
 element een achtergrond kleur? dan veranderd het gedeelte  
 van de padding ook.
- border: de rand om de content en de padding. Deze rand kan  
 je een solide kleur geven, maar ook een dotted line. Ook kan  
 je hiermee een element een afgerond erand geven.
- margin: de ruimte tussen dit element (box) en het element   
 ernaast, boven of onder.

Online voorbeelden en try it yourself tools
Op deze pagina staat een link naar w3schools, hier vind je over verschillende 
HTML, CSS, CSS en meer onderwerpen informatie met try it yourself tools. Hierin 
krijg je een stukje voorbeeld code en de daarbij horende uitkomst te zien. Het 
leuke aan deze tools is dat je de code kan aanpassen en de resultaten kan be-
kijken



CSS basics

CSS box model display
block: displayed een element als een blok element. Elk blok start op een nieuwe regel.

inline-block: displayed een element als een inline element, maar je kan hoogtes en breedte waarden toepassen
inline: displayed een element als een inline element, hoogte en breedte waarden hebben geen effect.
flex: displayed een element als een block element. Het element wordt een flex container en de elementen in dit blok worden de flex 
children.
grid: displayed een element als een block element. Het element wordt een grid container en de elementen in dit block worden grid 
children.
none: Het element wordt verwijderd en is daardoor niet zichtbaar.

voor een volledig overzicht van alle display values bekijk de link van w3schools.

Linkjes
Box model display values
https://www.w3schools.com/cssref/pr_class_display.asp



CSS basics

Font sizes & weights
Een stukje tekst kan op veel manier gestyled worden. Je hebt de grootte van de font (font-size) de afstand tussen regels (line-height) de 
dikte van de tekst (font-weight) en nog veel meer!

b tag i tag en span tag
Wil je de nadruk op een stuk leggen door het dikker te maken of juist schuin. Geef dit dan een b of i tag <b>woord</b>

Wil je een stukje tekst anders dan de rest van een header of paragraaf, dan is de span tag super handig. Wrap een stukje tekst tussen de 
span tag, geef het een class of id en style dit stukje tekst hoe jij dat wil! 

Er zijn nog meer tags te vinden op w3schools

Uitzoeken
- verander de grootte van een stuk tekst en de regelafstand
- maak 1 woord dikker en een andere kleur met span
- verander het lettertype
- leg de nadruk op 1 woord met een b tag
- maak een link van 1 woord en style deze


