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gymnasium, sport+ en cultuur +

St. Nicolaaslyceum
brochure

'Je moet wel
creatief
zijn voor de
cultuurklas'

n

-

gedrag een rol spelen in de maatschappij. Om aangenomen te worden voor de
sport+klas ga je een gesprek aan met
onze docenten lichamelijke opvoeding
en maak je een bewegings- en vaardighedentoets. Onze school beslist dan of je
kan worden geplaatst in de sport+klas.
Voor de sport+klas worden extra kosten in
rekening gebracht. Zie ook de +brochure.

Havo/vwo cultuur+klas
(havo/vwo–advies, citoscore 541)

Wat is cultuur? Cultuur is leuk en
spannend. Het is toneel, cabaret, musical,
dans en ook muziek, schilderen en mime.
Ook video, film en fotografie horen erbij
en nog veel meer. We gaan hiermee aan
de slag. We besteden al jaren aandacht
aan cultuur op onze school. Je kunt zelfs in
tekenen eindexamen doen, maar we willen
graag meer. Daarom kun je er nu voor
kiezen om in de eerste en de tweede klas
actief te zijn in onze speciale cultuur+klas.
Bij het vak podiumkunsten (was: beeldende
vorming, muziek en drama) zijn er projecten gemaakt om kennis te maken met
allerlei vormen van cultuur. We vinden het
belangrijk om activiteiten zelf te doen en
uit te voeren. Je gaat ook naar theatervoorstellingen en tentoonstellingen. Maar het
gaat in deze klas niet alleen om de cultuur.
We willen dat je op zoek gaat naar je talent
en dat ontwikkelt. Dit doe je soms zelfstandig, maar ook samen met de andere leerlingen uit je klas. We willen dat je geniet, dat
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'Gelukkig
krijg ik hulp
van mijn
mentor'

2012
voor havo/vwo

kennen. Ook wordt er een wendag
georganiseerd aan het begin van het
nieuwe schooljaar waarin je veel leuke
sport- en teamactiviteiten gaat doen.
Daarnaast worden jaarlijks aan het eind
van de eerste week een barbecue georganiseerd. Door deze activiteiten weet je
snel beter wie de andere kinderen uit
je klas en in de brugklas zijn en hoe de
school eruit ziet.

Het programma
in de brugklas

'Ik ben nou
eenmaal
nieuwsgierig'

Alle brugklassen, of je nu havo, atheneum of gymnasium kiest, hebben de
volgende vakken:
Nederlands, Frans, Engels,
wiskunde, mens & natuur,
natuurkunde, geschiedenis,
aardrijkskunde, beeldende vorming,
lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, informatiekunde, podiumkunst,
mentorles en studieles
Voor de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde maak je in de les een instaptoets. Op die manier kan de school zien
wat je allemaal al weet. Wanneer je
moeite hebt met het beginniveau van
deze vakken, worden er extra lessen
aangeboden om je te helpen. Alle lessen
op onze school duren 60 minuten,
waardoor je in de les tijd hebt om met
de stof aan de slag te gaan.
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informatie voor nieuwe brugklassers & hun ouders

St. Nicolaaslyceum
brochure

+ klassen
gymnasium
sport+
cultuur+

Prinses Irenestraat 21 1077 wt Amsterdam
t 020 - 644 51 51
sint@nicolaas.nl www.nicolaas.nl

st.nicolaaslyceum

Hallo nieuwe
brugklasser!
Vind jij het leuk om meer over cultuur te weten, extra aandacht te
besteden aan sport of bezig te zijn met Latijn, Grieks en moderne
vreemde talen? Op onze school kan dat!
We hebben op het Nicolaas drie speciale brugklassen, namelijk een
cultuur+klas, een sport+klas en een gymnasiumklas. Ben je nieuwsgierig? Kijk dan snel in deze folder om er alles over te weten te komen!
Cultuur + (blz. 5)
Sport+ (blz. 9)
Gymnasium (blz. 13)
Wil je weten wat wij allemaal nog meer doen op het Nicolaas? Kijk
dan in onze speciale brugklasbrochure. Deze kun je aanvragen bij onze
administratie of online op onze website (www.nicolaas.nl) bekijken.
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St. Nicolaaslyceum
brochure

De NRCV had interesse om drie kanalen televisie via een narrowcastingsysteem uit te
zenden in het ROCVA-gebouw in Hilversum. Het moest een platform worden voor
de mediastudenten van het ROC en men was geïnteresseerd in de creatieve content
van de mobieltjes van de studenten. Behalve dat de interesse van de school was
gewekt, voelde men ook de behoefte om de identiteit te waarborgen van de 4.000
ROC-studenten.
Dit resulteert niet alleen in een communitywebsite die het narrowcastingsysteem
voedt maar kan ook ingezet kan worden als een volwaasen onderwijssysteem.

rocva Hilversum

communitywebsite en onderwijstool, 2006

Studenten kunnen hun opdrachten
uploaden en ter beoordeling aanbieden
aan docenten én studenten. Natuurlijk
zijn hun privégegevens beschermd en
verder kan de lay-out van de pagina’s
naar hartelust aangepast worden.
Een ratingsysteem telt de best beoordeelde opdrachten die voor uitzending
via het narrowcastingsysteem in
aanmerking komen.

rocva Hilversum

communitywebsite en onderwijstool, 2006

Bijlage 4.2

Your tv

E. Nieuws
=========
- Actualiteiten + weetjes, horoscoop & weerbericht

=======================
Structuur/Instantie Formeel
=======================
- gestructureerd
- gesloten
- informatief
- centraal
- gestuurd
- top-down
x
- gebouw
- faciliteiten
- studies
- lesmateriaal

- Binnenplaats

- School
- Adres, ...
- Opleiding, richtingen, ...
- Roosters
- Vacatures, loopbaancentrum
- Ziekmeldingen
- Lerarenkamer
- Nieuwsbrief
- Nieuwtjes
- Beheer beeldschermen

=======================
Mensen
Informeel
=======================
- ongestructureerd
- open
- sociaal/amusant
- bottom-up
x
- leerlingen
- leraren/medewerkers
- groepen

A. School gegevens
==================
- Adres
- Route
- Profilering

narrow
casting
website
huisstijl

voorkant/ontwerp* techniek*
4

(8)
?
(2)

4
12
2
(8)
6
4
?
(4)
2
8
3
6

G. Beheersysteem
================
G.1 Beheer schoolgegevens
G.2 Beheer opleidingen/studierichtingen
G.3 Beheer roosters
G.4 Beheer gemerkte content
G.5 Beheer gebruikers
G.6 Rapportage/statistieken
G.7 Integratie/beheer externe systemen:
- tickertape
- beeldschermen
- nieuwsbrief

4
12
8
4
4
8
?
?
2

8<- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --===========
Informeel
===========

=========
Formeel
=========

- Login hebben/krijgen
- Inloggen
- Groep aanmaken
- Layout/content beheren
- Uitnodigen
- Modules selecteren (functionaliteit)
- Stuur bericht naar alle leden
- Vriendjes maken
- Eigen pagina (weblog, gastenboekje, ...)
- Modules (functionaliteit)
- Forum
- Geluid
- Layout
- Eigen gegevens
- Stuur bericht

3channels,

2
3
4
2
1
4
2
1
?

8<- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

8<- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --===========
Informeel
===========
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=========
Formeel
=========

F. Lerarenkamer
===============
- Navigatiestructuur
- Belangrijk nieuws, vacatures
- Meest interessante content uit informeel

B. Overzicht opleidingen
========================
- Informatie over opleidingen/studierichtingen
- Links naar rooster
- Docenten (link naar profiel)
C. Roosters
===========
- Overzicht roosters, per opleiding, per periode,...
- Roosterwijzigingen
D. Vacatures/loopbaancentrum
==============================
- Stageplekken
- Bedrijfsprofielen (pagina’s waarop bedrijven zich kunnen
profileren)
- Vacatures binnen de school

2.03 Groepen lidmaatschap:
ik ben lid van de volgende
(bijv. klassen groepen)
2.04 Eigen foto’s en video’s
2.05 Weblog
2.06 Gastenboek
2.07 Agenda/Rooster
2.08 Nieuws (Schoolnieuws, het weer, trash)
2.09 Groeplidmaatschap groep (bestaat uit ...
2.10 Groepsprofiel
2.11 Werk files (+upload)
2.13 HotList/opdrachten

2
(?)
(4)
(2)
(?)
(4)
2
8
2

4
(?)
(4)
(2)
(6)
(2)
2
2
8
6

3. Modules = LEGO (correspondeert met nummering bij 2)
================================================
3. Edit modules gebruiker/groep
<- layout van pagina + algemene instellingen
(vb welke modules)
3.01 Profielgegevens bewerken
2
3.04* Uploaden/bewerken foto’s/video’s
(?)
(?)
3.05 Toevoegen/wijzigen weblog/beheer instellingen
4
3.06 Beheer/instellingen gastenboek
(?)
3.07 Beheer/instellingen agenda
(8)
3.11* Beheer/instellingen files/instellingen
* zijn 3.04 en 3.11 hetzelfde?

1. Inlog
8
2. Homepagina gebruiker/groep
zie 2. Modules
3. Editen gebruiker/groep
24
4. Binnenplaats (populairste mensen/content,
links naar “belangrijkste” info uit formeel)
24
5. Algemene functies
4

4. Binnenplaats
================================================
- Populaire/goede content (blogs, photo’s, mensen)
- Actualiteiten
- Roosterwijzigen

1. Formeel
============
A. School gegevens
B. Overzicht opleidingen
C. Roosters
D. Vacatures/loopbaancentrum
E. Nieuws
F. Lerarenkamer (andere naam)
G. Beheersysteem
H. Algemene functies

5. Algemene functies
================================================
- Disclaimer
- Contact
- Zoek
8
- Algemene Voorwaarden
- Colofon

2. Modules = LEGO
===================
2. Homepage gebruiker/groep
2.01 Profielgegevens
(fotootje, naam, studierichting, ...)
2.02 Vriendenlijst/contactenlijst

2
4
8
1
8
8

Blauwe modules zitten niet in het basisplan, maar zijn wel
mogelijk/optioneel
*ureninschatting

4
2

4
4
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identiteitonderzoek
conceptdefinitie
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rocva Hilversum

communitywebsite en onderwijstool, 2006

Beoordelingswaardering

Bijlagen

Onderdeel

Omschrijving

Weging

Plan van aanpak

- verantwoording themakeuze
- keuze spreekwoorden
- uitleg betekenis spreekwoorden
- tijdsplanning

25 punten
25 punten
25 punten

Totaal

100 punten

Concepting Beeldspel

- ruwe ideeschetsen
- uitgewerkte schetsen
- schetsen kwartetkaarten
- schetsen packaging

10 punten
30 punten
30 punten
30 punten

Totaal

100 punten

Beeldspel bestaande uit 1 set
van 4 kwartetkaarten

- definitieve ontwerpen/
eigen tekenstijl en eenheid
illustraties
- styling en techniek
kwartetkaarten

50 punten

Totaal

100 punten

Packaging design Beeldspel
inclusief booklet

Animatie in Flash

Voldoende bij een
gemidelde van

I Projectplanning
II Projectevaluatie

I Projectplanning

Standaard projectindeling (week = schoolweek)

25 punten

week 01
week 02
week 03
week 04
week 05
week 06
week 07
week 08
week 09

55 punten

55 punten

Projectindeling ‘Beeldspel’
(kw = Kalenderweek)

50 punten
60 punten

- styling en techniek packaging 50 punten
- styling en techniek booklet
50 punten
Totaal

100 punten

- orginaliteit
- techniek
- zorgvuldigheid

40 punten
40 punten
20 punten

Totaal

100 punten

project 1
project 1
project 1
project 1
project 2
project 2
project 2
projectweek
toetsweek

60 punten

week 05

kw39

week 06
week 07

kw40
kw41

week 08

kw42
kw43
kw44

week 09

week 10

kw45

start project en werken aan de opdrachten

inleveren plan van aanpak
werken aan de opdrachten
werken aan de opdrachten

inleveren concepting Beeldspel
werken aan de opdrachten
herfstvakantie
projectweek
inleveren Beeldspel

animatie in Flash
cd-rom met alle bewijzen
toetsweek

60 punten

beeldspel
opdrachtomschrijving

1

14

8

9

Emailadressen vakdocenten
-

mv.frankena@gmail.com
mv.leijgraaf@gmail.com
mv.cuypers@gmail.com
mv.minjon@gmail.com
mv.vdmeijden@gmail.com
mv.leurs@gmail.com

Lessen

broken link

Clickclickclick click…

Voor het mailen van opdrachten gelden de volgende regels

- Maak een mailaccount aan met je eigen naam, dus geen fantasienamen of namen van broer, zus…
- Vermeld in het mailbericht bij onderwerp de juiste opdrachtnaam
(zie projectreader).
- Vermeld in je mailbericht je voornaam, achternaam en klas.
- Geef aan de als bijlage(s) toegevoegde opdracht(en) als bestandsnaam de juiste naam van de opdracht (zie projectreader).
- Mail de opdracht aan de vakdocent die de opdracht heeft begeleid
(zie projectreader). Het sturen van verzamelmails aan alle vakdocenten is niet toegestaan!
Opleiding
Crebonummer
Leerjaar
Onderwijsperiode

jouw digitale etalage
opdrachtomschrijving

1

De komende vier weken volg je
projectondersteunende cursussen
volgens lesrooster. Daarnaast zijn er
projectbegeleidingsuren (proj) in
het lesrooster opgenomen. Tijdens
deze uren overleg je met de projectbegeleider over de voortgang van je
werkzaamheden en kun je op school
aan het project werken. Wij gaan
ervan uit dat je ook thuis werkzaamheden voor het project verricht.

Regels en afspraken

Bij onduidelijkheden over de
inhoud van het project benader
je eerst de desbetreffende
vakdocent(en) en indien nodig
daarna de projectconstructeur
C. van der Meijden.
- Aanwezigheid op Projecturen
(proj op het lesrooster) is voor elke
student verplicht.
- Kun je vanwege een geldige
reden niet aanwezig zijn op een
projectuur, dan meld je je van te
voren af bij Jessica op de afdelingsadministratie.
- Je dient je te houden aan de in de
projectreader vermelde deadlines.

linked

Inhoud
Projectbeschrijving
Kerntaken
Werkprocessen, competenties
Doel, uitleg
Opdrachten
Beoordelingswaardering
Bijlagen
I Projectplanning
II Projectevaluatie

10
10
10
11
11
12
13
13
15

: Mediavormgever ‑ niveau 4
: 90400
: 1/2009‑2010
: 3

Constructeur
Toetsvaststeller

: C. v.d. Meijden
: P. Cuypers

Examencommissie
Vormgeving

: H. Minjon, L. Goode, P. Molenaar
: Studio ZenZ, Z.Z. Linnemann

Archiefnummer
Versie

: MV06/10
: 02 ‑ maart 2010
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rocva Hilversum

ontwikkelen en vormgeving lesmateriaal afdeling mediavormgever

Beoordelingswaardering

Bijlagen

Onderdeel

Omschrijving

Weging

Onderzoeksverslag bedrijfshuisstijlen (docent A. Franken)
en webdesigns (docent
P. Cuypers)

- huisstijlonderzoek
- webdesign onderzoek

50 punten
50 punten

Totaal

100 punten

Opmaak onderzoeksverslag
(docent S. Leijgraaf)
in Indesign

- vaste opmaakelementen
- beeldopmaak
- huisstijlvormgeving

30 punten
30 punten
40 punten

Totaal

100 punten

Voldoende bij een
gemiddelde van

I Huisstijlonderzoek
II Webdesign onderzoek
III Projectplanning
IV Projectevaluatie

I Huisstijlonderzoek

Analyseer het door jou verzamelde huisstijlmateriaal van de twee bedrijven op de volgende
onderzoeksvragen. Geef bij elk antwoord een goede
motivatie! Voeg de originele huisstijluitingen aan het
onderzoeksverslag toe.

1. Beschrijf het logo

a. welke logosoort wordt toegepast?
b. geef in het geval van een combinatielogo aan op welk
element (tekst en/of beeld) de nadruk ligt.
c. wat stelt het logo voor (wat is er afgebeeld)?
d. voor welke corporate identity staat de vormgeving van het
logo symbool?

55 punten

2. Beschrijf het vormgebruik

55 punten

a. worden er behalve het logo andere (opvallende) vormen
gebruikt? Zo ja, welke?
b. hebben deze vormen een relatie met de vormgeving van
het logo?
c. als er geen andere vormen gebruikt zijn, welke vormen
vanuit het logo had het bedrijf kunnen gebruiken?

3. Beschrijf het kleurgebruik

a. hoeveel kleuren (zwart-wit en grijs ook meetellen) en
welke kleuren worden er gebruikt?
b. enig idee waarom deze kleuren gekozen zijn?
c. zijn de kleuren passend bij wat het bedrijf wil uitstralen?
Zo nee, geef tips voor een beter kleurgebruik.

4. Beschrijf de basistypografie

a. beschrijf (volgens de letterverschijningsvormen) het
lettertype in het logo, adressering en bijvoorbeeld een titel
uit een folder.
b. is de typografie passend voor het bedrijf? Zo nee, geef tips
voor een betere typografie.
c. welke kantlijnvorm(en) wordt/worden gebruikt?

5. Beschrijf het layoutgebruik

a. welke layoutsoort wordt gebruikt?
b. is de layout in evenwicht? Zo nee, geef tips ter verbetering.

1

10

11

Projectbeschrijving

Opdrachten

Wat?

Reclamefilmpje

- storyboard
- reclamefilmpje
- productfolder
- presentatie

1
2
3

Kies een bestaand commercieel product.
Bedenk een verhaal voor het reclamefilmpje.
Maak in Comic Live een storyboard, in een goede
lay-out uitgevoerd en bestaande uit tussen de 10
à 15 foto’s waaruit duidelijk de verhaallijn van het
reclamefilmpje ‘te lezen’ is. Hierbij moet standpunt, kadrering en compositie, maar ook de sfeer
al duidelijk zijn.
4 Maak met je eigen mobiele telefoon of digitale
videocamera een filmpje en monteer het tot een
reclamefilmpje van maximaal 30 seconden (mp4).
- Het filmpje moet voorzien zijn van een lead-in en
een lead-out.
- Technisch moet het filmpje optimaal zijn: juiste
camerastandpunt, kadrering, compositie, belichting, geluid en tempo.
- De montage kan naar eigen keuze in iMovie of in
andere montagesoftware.

Waarmee?
-

projectreader
InDesign
I-movie
fotografie, Photoshop
storyboard, vormgeven
MacIntosh
internet

Wanneer?

projectperiode:
ma. 13 dec. 2010 t/m vr. 28 jan. 2011

Deadlines!

3-slag gevouwen productfolder in InDesign

week 1 storyboard
inleveren als Comic Live-bestand
bij docent A. Franken
week 3 productfolder
inleveren als InDesign-bestand
bij docent A. Franken
reclamefilmpje
inleveren als QuickTime-bestand
bij docent A. Franken

Groepsgrootte
individueel

Waar naar toe?

bezoek aan een reclamebureau
(onder voorbehoud)

reclamefilmpje
opdrachtomschrijving

Doel, uitleg

Achter iedere sterke reclame-uiting zit een strategie. Tijdens het
traject van creatief concept naar executie (uitwerking) van een
reclame-uiting moet je beslissingen nemen met betrekking tot
de reclameboodschap en de vormgeving. Door kennis te maken
met de juiste creatieve ingrediënten leer je een heldere reclameboodschap te maken.
In dit project vragen wij je voor een zelf te kiezen bestaand
commercieel product een reclamefilmpje van 30 seconden en
een productfolder te maken. Voordat je het reclamefilmpje met
je eigen mobiele telefoon (mp4) of digitale videocamera gaat
filmen, moet je eerst een verhaal bedenken en een storyboard
maken. Voor de te ontwerpen productfolder (3-slagfolder = 6
pagina’s) mag je voor de tekst en foto’s productinformatie van
internet gebruiken.

Kerntaken
1. ontwerpt media‑uiting

a Kies het uiteindelijke formaat voor de folder.
b Maak een lay-out/opzet voor de folder passend bij
het gekozen product.
c Bepaal in overleg met de vakdocent welke
tekst(en) je wil gaan gebruiken. Laat de Word
(!) tekst inlopen in InDesign. Maak gebruik van
marges, afloop, typografische hiëarchie, alineastijlen, alinealijnen, stramienen, basislijnraster,
grafische elementen etc.
d Zorg voor voldoende en goed gekozen beeldmateriaal en een evenwichtige folderopmaak.
e Print op ware grootte uit en lever het gevouwen in
als dummy.
f Bewaar het uiteindelijke InDesign-bestand voor je
eigen portfolio.

Werkprocessen
1.1 beoordeelt opdracht en adviseert
opdrachtgever
1.2 maakt plan van aanpak
1.3 maakt concept*
1.4 maakt ontwerp*
1.5 presenteert het ontwerp*
Competenties
h: overtuigen en beïnvloeden
i: presenteren*
l: materialen en middelen inzetten*
m: analyseren
n: onderzoeken*
o: creëren en innoveren*
q: plannen en organiseren
r: op de behoeften en verwachtingen van
de ‘klant’ richten*
s: kwaliteit leveren*
v: met druk en tegenslag omgaan
* De beoordeling richt zich met name op
deze werkprocessen en competenties.
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ontwikkelen en vormgeving lesmateriaal afdeling mediavormgever

Doel, uitleg

Als voorbereiding op het derde leerjaar laten wij je in
dit project kennismaken met de drie (keuze)uitstromen van de opleiding Mediavormgever: Animatie- en
audiovisuele vormgeving, Interactieve vormgeving
en Art&Design. Door het werken aan de opdrachten
doe je ervaring op met alle drie de uitstromen.
Uitgeverij Malmberg in Den Bosch biedt sinds
eind januari 2009 een lessenreeks Gelukskunde aan
bestemd voor leerlingen uit de eerste drie leerjaren
van het Voortgezet Onderwijs.

Deze lessenreeks Gelukskunde bestaat uit
de volgende acht lessen:
Les 1. Wat is geluk?
Les 2. Zelfvertrouwen
Les 3. Jouw X-factor
Les 4. Stressbestendigheid
Les 5. Je relaties met anderen
Les 6. Werk, school en hobby
Les 7. Spiritualiteit en geloof
Les 8. Afsluiting en eindopdracht

Bij de lessenreeks hoort ook een website:
www.gelukskunde-malmberg.nl
De uitgeverij wil ervoor zorgen dat de
lessenreeks een waardevolle plek krijgt binnen
het onderwijsprogramma van het Voortgezet
Onderwijs. Als een leerling lekker in zijn vel zit, dan
presteert hij/zij beter. Gelukskunde reikt daarvoor
handvatten aan, geeft tips, verklaart, legt uit, maakt
anders.
In de rol van opdrachtgever vragen wij aan jullie:
Maak bij één van de acht lessen een audiovisueel
filmpje. Bedenk een creatief event ter introductie
van de lessenreeks en maak een speciale introductie website. Bij het ontwerpen, vormgeven en
realiseren van deze opdrachten moet je rekening
houden met de reeds bestaande huisstijlvormgeving van de lessenreeks Gelukskunde en de website
www.gelukskunde-malmberg.nl

be happy!
opdrachtomschrijving

Opdrachten

Projectplan
1. Stel een projectplan op.
a Hoe ga je te werk? Waar ga jij mee beginnen?
Ga je je nog verder verdiepen in deze materie?
Ga je inspiratie opdoen bij anderen? Bij wie? Ga
je direct aan de slag? Met wat? Wat wordt het
moeilijkste? Waar ga je je op concentreren? Hoe
daag je jezelf uit? Denk in deze fase dus al ver
vooruit.
b Houd alles, dat je invalt -qua ideeën, aanpak,
werkwijze en kennis bij. Gebruik het projectplan
bij de begeleiding door de vakdocenten.
Huisstijlhandboekje Gelukskunde
2. Verzamel en analyseer het door Malmberg
ontwikkelde huisstijlmateriaal van de lessenreeks Gelukskunde (lesboek en website) volgens
de bijlagen Huisstijlonderzoek en Webdesign
onderzoek.
a Formuleer op grond van deze analyse wat
volgens jou de doelgroepbenadering door
Malmberg is. Stel jezelf een aantal vragen, zoals:
- Wat wil Malmberg met de lessenreeks Gelukskunde bereiken? Wat is mogelijk hun doelstelling?
- Welke sfeer willen ze neerzetten met de
gekozen huisstijl?
- Wat is de visie van de auteurs op Geluk?
- Waarom is gekozen voor deze doelgroep?
b Stel op grond van het uitgevoerde huisstijl- en
webdesign onderzoek in woord en beeld een
huisstijlhandboekje samen. De omvang van het
onderzoeksverslag is minimaal twee a4 tekstpagina’s, exclusief foto’s, illustraties (bijvoorbeeld screenshots van de website) en origineel
huisstijlmateriaal. Opmaak in InDesign/Illustrator (formaat a5) waarbij je zichtbaar aandacht
besteed aan het stramien, duidelijke marges,
inhoudsopgave, paginanummering, typografie, afstemming corpsgrootten, fotobijschriften, kop- en tekstopmaak, paginaopmaak en
beeldopmaak.
c Inleveren in zowel kleurenprint als digitaal.

av-filmpje les
3. Maak voor één van de lessen Gelukskunde (te
bepalen door de vakdocent) een av-filmpje.
a Bedenk eerst wat je wilt gaan vertellen in het
filmpje, schrijf een script en bespreek dit met de
vakdocent en ga dan aan de slag.
b Maak een storyboard bestaande uit 10 à 15
tekeningen of foto’s waaruit duidelijk de
verhaallijn van het filmpje ‘te lezen’ is.
c Maak met een digitale videocamera het filmpje
van maximaal 60 seconden.
- Het filmpje moet voorzien zijn van een lead-in
en een lead-out.
- Technisch moet het filmpje zo optimaal
mogelijk zijn: juiste camerastandpunt, kadrering, compositie, belichting, geluid en tempo.
- De montage mag in elk bestaand montageprogramma gemaakt zijn.
Op school is dat Final Cut Pro 7 (vanaf de
toetsweek), Premiere Pro cs3 en iMovie ‘09. Dit
mag worden aangevuld met After Effect cs3 of
Motion Studio 3.
- Lead-in en lead-out mogen in After Effects zijn
uitgevoerd.

peace man
chill!

Introductie Event
4. Bedenk een creatief event ter introductie van de
lessenreeks Gelukskunde.
a Doe research, ga brainstormen. Stel in woord en
beeld een eventplan op, waarin je de keuze voor
het event en de te gebruiken communicatiemiddelen beschrijft. Een introductiewebsite is
hierbij een verplicht onderdeel. Inleveren als
vormgegeven pdf file. The sky is the limit, be
happy!
b Ontwerp de benodigde communicatiemiddelen.
Inleveren als kleurenprints op A4-formaat.
c Ontwerp de grafische userinterface voor de
introductie website. Inleveren als kleurenprints
op A4-formaat.
d Ontwerp de contentpagina’s en voorzie deze
van de benodigde content voor de introductie website. Inleveren als kleurenprints op
A4-formaat.
Introductie website in html of Flash
5. Bouw in html of Flash je introductie website.
a Werk de ontworpen grafische userinterface uit
tot een demoversie bestaande uit minimaal vier
interactief werkende pagina’s met een hoofdnavigatie en subnavigatie. Vul de pagina’s met de
ontworpen content.
Digitaal in te leveren via mail.

www.gelukskunde-malmberg.nl
Deborah Kerr en Burt Lancaster
(From Here to Eternity)
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Kerntaken
1. ontwerpt media‑uiting
Werkprocessen
1.1 beoordeelt opdracht en adviseert
opdrachtgever*
1.2 maakt plan van aanpak
1.3 maakt concept
1.4 maakt ontwerp*
1.5 presenteert het ontwerp*
Competenties
h. overtuigen en beïnvloeden
i. presenteren*
j. rapporteren
k. vakkundigheid toepassen*
l. materialen en middelen inzetten*
m. analyseren*
n. onderzoeken
o. creëren en innoveren
q. plannen en organiseren
r. op de behoeften en verwachtingen van
de ‘klant’ richten*
s. kwaliteit leveren*
t. instructies en procedures opvolgen
v. met druk en tegenslag omgaan

keith haring, Senza titolo, 1983, Haggerty Museum of Art
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* De beoordeling richt zich met name op
deze werkprocessen en competenties.
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mening hebben
boodschap overbre ngen
aandachttrekken
vorm & beeld

Een verkiezingsaffiche moet
strijden om de aandacht...
en winnen!
Onderscheid je van de andere door:
kleurgebruik, formaat, beeldtaal,
lettertype, inhoud, etc.

Lessen

E-mailadressen vakdocenten
-

mv.frankena@gmail.com
mv.leijgraaf@gmail.com
mv.cuypers@gmail.com
mv.minjon@gmail.com
mv.vdmeijden@gmail.com
mv.leurs@gmail.com

Voor het mailen van opdrachten gelden
de volgende regels:
- Maak een mailaccount aan met je eigen naam, dus
geen fantasienamen of namen van broer, zus…
- Vermeld in het mailbericht bij onderwerp de juiste
opdrachtnaam (zie projectreader).
- Vermeld in je mailbericht je voornaam, achternaam en
klas.
- Geef aan de als bijlage(s) toegevoegde opdracht(en)
als bestandsnaam de juiste naam van de opdracht (zie
projectreader).
- Mail de opdracht aan de vakdocent die de opdracht
heeft begeleid (zie projectreader). Het sturen van
verzamelmails aan alle vakdocenten is niet toegestaan!

1

De komende vier weken volg je
projectondersteunende cursussen
volgens lesrooster. Daarnaast zijn
er projectbegeleidingsuren (proj) in
het lesrooster opgenomen. Tijdens
deze uren overleg je met de projectbegeleider over de voortgang van je
werkzaamheden en kun je op school
aan het project werken. Wij gaan
ervan uit dat je ook thuis werkzaamheden voor het project verricht.

ontwerpt media-uiting,
Regels en afspraken
realiseert media-uiting,
- Bij onduidelijkheden
voert ondernemerstaken
uit over de

inhoud van het project benader
je eerst de desbetreffende
vakdocent(en) en indien nodig

mediavormgever
daarna de projectconstructeur

C. van der Meijden.
- Aanwezigheid op Projecturen
(proj op het lesrooster) is voor elke
student verplicht.
- Kun je vanwege een geldige
reden niet aanwezig zijn op een
projectuur, dan meld je je van te
voren af bij Jessica op de afdelingsadministratie.
- Je dient je te houden aan de in de
projectreader vermelde deadlines.
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Voor deze opdracht
kun je gaan
‘tekenen’ met
typografie.

Hoe verpak je de boodschap?

Traditioneel of vernieuwend?
Milieuvriendelijk of kostenbesparend?
Schreeuwerig of op de achtergrond.
Welke materialen gebruik je?
koud (metaal), warm (hout), goedkoop (plastic), duur etc.

Inhoud

Projectbeschrijving
Doel, uitleg
Opdrachten
Werkprocessen, competenties
Beoordelingswaardering
Bijlagen
I Projectplanning
II Projectevaluatie
Kerntaken
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Lessen

De komende vier weken volg je
projectondersteunende cursussen
volgens lesrooster. Daarnaast zijn er
projectbegeleidingsuren (proj) in het
lesrooster opgenomen. Tijdens deze uren
overleg je met de projectbegeleider over
de voortgang van je werkzaamheden
en kun je op school aan het project
werken. Wij gaan ervan uit dat je ook
thuis werkzaamheden voor het project
verricht.

Regels en afspraken

BIS!

In een ‘zakkie’
of een ‘box’.

Spreek de taal van de
potentiele koper,ook
in de materialen!

1

Voor het mailen van opdrachten gelden
de volgende regels:

- Maak een mailaccount aan met je eigen naam, dus geen
fantasienamen of namen van broer, zus…
- Vermeld in het mailbericht bij onderwerp de juiste opdrachtnaam (zie projectreader).
- Vermeld in je mailbericht je voornaam, achternaam en klas.
- Geef aan de als bijlage(s) toegevoegde opdracht(en) als bestandsnaam de juiste naam van de opdracht (zie projectreader).
- Mail de opdracht aan de vakdocent die de opdracht heeft begeleid (zie projectreader). Het sturen van verzamelmails aan
alle vakdocenten is niet toegestaan!

- Bij onduidelijkheden over de inhoud
van het project benader je eerst de
desbetreffende vakdocent(en) en
indien nodig daarna de projectconstructeur C. van der Meijden.
- Aanwezigheid op Projecturen (proj
op het lesrooster) is voor elke student
verplicht.
- Kun je vanwege een geldige reden
niet aanwezig zijn op een projectuur,
dan meld je je van te voren af bij
Jessica op de afdelingsadministratie.
- Je dient je te houden aan de in de
projectreader vermelde deadlines.

E-mailadressen vakdocenten
-

mv.frankena@gmail.com
mv.leijgraaf@gmail.com
mv.cuypers@gmail.com
mv.minjon@gmail.com
mv.vdmeijden@gmail.com
mv.leurs@gmail.com
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