
Formulieren

Form, inputs, value +
CSS box shadow en hover +
Google fonts en icons



Inhoud Video 1: Form, label en input

Video 2: Javascript ophalen input values

Video 3: Box shadow en hover

Video 4: Maken formulier



HTML

Formulieren en input

Bovenstaande tag wordt gebruikt om aan te geven dat dit stuk 
HTML een formulier is. Hierin kun je alles gebruiken om je formulier 
vorm te geven zoals headers, divs, paragrafen etc. Ook kun je 
hierin form elementen gebruiken zoals: text-fields, radio buttons, 
checkboxes, selects en een submit button.

Een form tag kan veel attributen hebben. Wij gaan hiervan action 
en onsubmit behanden.
Andere veel gebruikt eattributen zijn: method en target

Action:
URL waar de data heen wordt gestuurd. Vul je dit niet in? dan wordt 
dit de huidige pagina. En herlaad de pagina bij het versturen. 
Voorbeeld vcode rechts schakelt dit uit.

Onsubmit:
De functie die hier is geplaatst vuurt af zodra er op de submit 
button wordt geklikt.

<form></form>

<form action="javascript:void(0);" onsubmit="formFunction()">
 <input class="button" type="submit" value=”Versturen”>
</form>

<label><label>
De label tag wordt gebruikt om aan te geven waar een form ele -
ment(en) voor zijn. De label tag heeft een for attribute. Deze geeft 
aan voor welk element het label is. Deze zal gelijk zijn aan de id van 
dit element 



HTML

Formulieren en input

In een formulier wil je meestal input ontvangen van een bezoeker. 
Dit kan zijn:
-   een stuk tekst zoals een naam. wachtwoord, email adres.
-   een keuze uit een selectie zoals favoriete snack: Mars, Snickers 
of Bounty
-   Een keuze waarbij meerdere mogelijkheden mogelijk zijn zoals 
welke kleuren vind je mooi? Rood, blauw, groen, paars, geel.
-   Een keuze waarbij 1 mogelijk is. Ga je akkoord met... ja of nee
-   en nog veel meer.
Voor al deze types van input zijn er verschillende elementen die je 
kan gebruiken:

form elementen Radio buttons

Linkjes
Form elements
https://www.w3schools.com/html/html_form_elements.asp
https://www.w3schools.com/html/html_form_input_ty -
pes.asp

<input type="radio" id="male" name="gender" value="male">
<label for="male">Male</label><br>
<input type="radio" id="female" name="gender" value="female">
<label for="female">Female</label><br>

Hierbij kan de gebruiker slechts 1 selecteren. Met het attribuut 
name koppel je de radio buttons aan elkaar.

Input

<input type=”text”>
<input type=”number”>

Veel type input velden zoals: text, number, date, color. Zie link voor 
de volledige lijst.



HTML

Formulieren en input
checkbox

<input type="checkbox" id="vehicle1" name="vehicle1" value="Bike">
<label for="vehicle1"> I have a bike</label><br>
<input type="checkbox" id="vehicle2" name="vehicle2" value="Car">
<label for="vehicle2"> I have a car</label><br>
<input type="checkbox" id="vehicle3" name="vehicle3" value="Boat">
<label for="vehicle3"> I have a boat</label>

Een bezoeker kan 0 of meer opties aanklikken van een bepaald 
aantal keuzes

select

<label for="cars">Choose a car:</label>
<select id="cars" name="cars">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat">Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
</select>

Een lijst met keuzes in een dropdown



text, number en meer

radio buttons en checboxes

Javascript

Ophalen waarde input

Een input veld heeft een value. Deze waarde kunnen wij op -
slaan in een variabele met Javascript. Vervolgens kunnen 
wij deze variabele gebruiken hoe wij dat willen. Bijvoorbeeld 
om een string mee op te bouwen of in een if statement.

Bij een radio button of checkbox willen we niet alleen de 
value weten maar ook of het is aangevinkt. Dit kunnen we 
doen per checkbox, elke apart met een getElementById op -
halen. Maar een betere manier is door een groep van radio -
buttons of checkboxes heen te loopen.

let personName = document.getElementById('name').value;

console.log(”Jouw naam is: “ + personName);

let chArray = document.querySelectorAll('input[type=checkbox]');
 for (var x = 0; x < checkboxArray.length; x ++) {
  if (checkboxArray[x].checked == true) {
   console.log(chArray[x].value);
          }
}



CSS

Boxshadow
Een boxshadow kan ervoor zorgen dat je website er minder vlak uit 
ziet. Ook wordt het veel gebruikt in de populaire ‘material design’ 
van google

Pseudo classes
Geeft styling aan een bepaalde status van een element. Een status 
kan zijn waneer de muiscursor op het element zit (hover), wanneer 
een link al eerder bezocht is (visited). ETC

#example1 {
  border: 1px solid;
  padding: 10px;
  box-shadow: 5px 10px 8px 10px #888888;
} horizontale offset 

verticale offset
blurr spread kleur

a:visited {
  color: #00FF00;
}

a:hover {
  color: #ff0000;
}

Uitzoeken
Maak een button waarbij de schaduw duidelijk aanwezig is
zodra je er met de muis over hovert.

extra*
verander ook de kleur en grootte van de button bij hover

Linkjes
boxshadow:
https://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_box-shadow.asp

Pseudo classes:
https://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp



CSS

Google fonts

Google heeft een groot aantal fonts ter berschikking gesteld. Deze 
kan je download voor gebruik op je laptop, maar ook kan je deze 
fonts inladen als een stylesheet.

<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins' rel='stylesheet'>

Linkjes
Google fontshttps://fonts.google.com/

Gebruiken fonts:
https://www.w3schools.com/howto/howto_google_fonts.asp


