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Live les

get value

if statements

for loops

template literals

.innerHTML

window.location.href

array

math.random

JS basics

Zelfstudie

Google fonts
Pseudo classes
Box shadow
Transitions
Z-index

HTML

Opdrachten

Met input van de bezoeker wordt 
een verhaal gegenereerd. (form 
items: input, radio buttons, 
checkbox en select fields. javas-
cript: getElement, if statements).

Bouwen story generator

Bouw het spelletje steen papier 
schaar! (Arrays, onclick, nested if 
statements en meer).

Bouwen rock paper 
scissors (extra)

input
radio buttons
checkbox
select

HTML form items



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, check-
boxes, 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. Voor-
beeld vode 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_types.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



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



Linkjes
if statments
https://www.w3schools.com/jsref/jsref_operators.asp

Operators:
https://www.w3schools.com/jsref/jsref_operators.asp

if statement

Javascript

Als Pietje ouder is dan 16, dan mag hij een biertje kopen. Als bezoeker is 
ingelogd dan mag hij gegevens inzien. Als bezoeker is ingelogd en de 
functie admin heeft dan mag hij gegevens bewerken. Als pietje niet 
ouder is dan 16, maar wel ouder dan 14 dan mag hij wel naar binnen. 
Als pietje jonger is dan 14 dan wordt de toegang geweigerd.  

if (person[x].age >= 16) {
   toegangVerlenen()
 magAlcohol()
} else if (person[x].age >= 14) {
   toegangVerlenen()
} else {
   toegangWeigeren()
}

Comparison operators
Bepalen het verschil tussen variabelen of waarden. 
Is iets gelijk aan? (==) is iets gelijk aan en hetzelfde type? (===). Ver-
schil tussen deze twee is bij een String “5” en het getal 5 zal de eerste 
true zijn en de tweede false.
Niet gelijk: != en !==
groter, kleiner, groter of gelijk, kleiner of gelijk:
<, >, >=, <=

Logical operators
Bepalen de logica tussen variabelen of waarden.
Piet moet 16 jaar of ouder zijn EN een ticket hebben om binnen te 
mogen.
if (pietje.age >= 16 && pietje.hasticket) {}
|| Hierbij moet 1 van de statments true zijn.
! hierbij moet de vergelijk niet waar zijn. Dan is het if statement true

Uitzoeken
Verzin een if, else if, else statement. Gebruik hierbij de compa-
rison operators en minstens 1 logical operator


