VMBO Harderwijk

Beschrijving opdrachten VMBO Harderwijk 2011-2012, ITTL-Media en Vormgeving
Leerjaar 3: 2011 - 2012
1.

Weblog (Wordpress):
Maak je eigen weblog met Wordpress. Dit wordt je ITTL portfolio.

2.

Tutorial Photoshop (Photoshop):
Maak een tutorial Photoshop voor klas 2

3.

Vakantieposter (Photoshop):
Maak in Photoshop een poster over je vakantie en geef daarin je vakantiegevoel weer

4.

Filmposter (Photoshop):
Maak een poster over een film die je misschien nog gaat maken en vervolgopdracht, photoshop jezelf erin.

5.

Reclameposter voor het mannenkoor (Photoshop)(echte opdracht)
Het Mannenkoor gaat binnenkort een rommelmarkt op onze school houden. Hiervoor willen ze een reclame poster. Aan
ons de opdracht om die te maken!

6.

Recalemposter voor de Winterfair van de Plantagekerk (Photoshop)(echte opdracht)
De plantage kerk gaat een Winterfair organiseren. Aan ons de opdracht om hiervoor een poster te maken. De beste
poster word hiervoor gebruikt.

7.

Complete huisstijl voor echte klant: Nick Water (Photoshop)(echte opdracht?)
Maak voor het Zweedse product Nick Water dat naar Nl komt een volledige huisstijl: logo, visitekaartje, flyer, folder,
presentatie. Je mag niks van internet halen.

De Carousel: 6 korte opdrachten:
8.

Bouw computer (hardware):
Haal een oude computer uit elkaar en zet hem weer in elkaar. Maak per stap een foto. Aan het eind moet de computer in
ieder geval weer kunnen opstarten.

9.

Schilderij maken (?):
Maak een collage van Karel Appel en als dat klaar is: maak zelf een schilderij in de stijl van Karel Appel (maak een
kunstwerk in de stijl van Karel Appel?)

10. Filmpje maken (Stop Motion):
Maak een video/filmpje met StopMotion (foto's maken en die achter elkaar plakken). Bedenk zelf waar het filmpje over
gaat.
11. Je eigen robot (robotica)(Lego):
Maak een shooter robot met lego.
12. Fotoshoot (fotografie, Wordpress):
Foto's maken ter beoordeling in Wordpress. Maak twee foto's. Eén foto van de ander die iets aan het fotograferen is en
een foto buiten. Kies de mooiste twee foto's uit. De twee uiteindelijke foto’s komen op WordPress te staan en worden
beoordeeld.
13. Apple versus Windows (hardware/inzicht IT/Apple en Windows):
Bedenk een IT-opdracht voor jezelf waarin je de verschillen en overeenkomsten laat zien tussen Apple versus Windows.
Voor welk systeem kies jij, wat vind je de beste en waarom? Bv. Tim heeft video hierover gemaakt.
14. Vrije opdracht (tussenopdracht) (Youtube):
Bedenk voor jezelf een project en voer hem uit. Tim's zelfbedachte opdracht: een website maken a la youtube, speciaal
voor filmpjes (filmtube), waar je de filmpjes die je op school hebt gemaakt, op kunt zetten.

1

VMBO Harderwijk

Beschrijving opdrachten VMBO Harderwijk 2011-2012, ITTL-Media en Vormgeving
Leerjaar 4: 2012-2013
1.

Tutorial maken (Photoshop)
Bewerk een foto met Photoshop. Kies daarbij een van onderstaande tutorials. Probeer je foto zo veel mogelijk te laten
lijken op de foto zoals die in de tutorial is bewerkt. Je mag het ook aanvullen, aanpassen naar je eigen smaak, zodat hij
nog spannender/interessanter wordt.

2.

1 les tussendoor: wedstrijdje tutorial (Photoshop)
Deze les gaan we even iets anders doen: een wedstrijdje photoshoppen: Volg onderstaande tutorial en bewerk de foto
zoals voorgedaan. Degene die deze tutorial als eerste af heeft, heeft gewonnen, en krijgt een half punt extra op zijn
rapportcijfer.

3.

Happy Octopous (Adobe Illustrator)
Maak je eigen Happy Octopus. Volg daarvoor onderstaande tutorial (link). Leg je eigen creativiteit erin en maak hem nog
mooier/leuker/interessanter/blijer dan hij al is.

4.

Toets: Happy Octopus
In de les heb je geoefend met Illustrator. In deze toets maak je nog een keer je eigen Happy Octopus, maar nu moet je het
zelf doen, zonder de tutorial. Je mag elkaar wel vragen stellen als je ergens vastloopt.

5.

Typografie
Geen idee wat de opdracht was (kijken bij andere leerling), maar ze zijn 3 lessen bezig geweest met 'typografie'.

6.

Geef je zelf een cijfer
Geef jezelf een cijfer voor de afgelopen periode en onderbouw waarom je jezelf dit cijfer geeft. Je krijgt daarna ook een
cijfer van de leraar.

7.

Poster namaken (Photoshop)
Deze keer hadden ze bezoek, geen idee van wie. Ze hebben met Photoshop een poster nagemaakt.

8.

Weer een poster namaken (Photoshop)

9.

Google Sketchup: een huis namaken

10. Toets Google Sketchup
11. Moodboard voor je eigen bedrijf (Photoshop)
Jullie zijn een reclamebedrijfje. Je moet voor jullie reclamebureau een moodboard maken, waarin je een bepaalde visie
uitstraalt en een bepaald kleurenpalet gebruikt. Uiteindelijk heb je een logo, website en presentatie van jullie
reclamebureau.
Ieder teamlid maakt eerst een eigen logo en uitstraling. Uiteindelijk kies je samen het beste logo uit wat je in de diverse
andere projecten die nog komen, gaat gebruiken.
12. Webwinkel (Excel)
Je werkt bij een webwinkel voor surfmaterialen. Als klanten spullen hebben besteld, krijgen zij een factuur. Maak in Excel
de factuur, waarbij de prijzen automatisch worden doorberekend en ook het eindbedrag. Houdt rekening met btw. Geef de
factuur een professionele uitstraling.
13. Specialisatie klas 4
Bedenk je eigen projectopdracht, afstudeeropdracht. Je moet gebruik maken van professionele software, die je nog niet
kent en die in het echte beroepsleven ook wordt gebruikt. Na deze opdracht heb je een professioneel product opgeleverd
en kun je jezelf super-user noemen. Je bent in staat om anderen over het programma te leren, en je houdt een presentatie
over het programma waarin je o.a. de volgende dingen uitlegt: welk programma heb je gekozen en waarom, waar wordt
het voor gebruikt/wat kun je ermee. In welke beroepen wordt het gebruikt. Waar liep je tegenaan bij het leren ervan? Wat
heb je gehad aan de afgelopen ITTL-jaren om het programma te doorgronden (had je dit bv ook aan het begin van
leerjaar 3 kunnen leren?) en wat is je eindproduct? Geef ook aan wat je na je eindexamen wilt gaan doen (welke
vervolgopleiding), voor wat voor beroepen je daarmee wordt opgeleid en wat de rol van IT en technologie is in die studie
en beroepen. Wat heb je denk je geleerd in ITTL wat je bij je vervolgstap kunt gebruiken en denk je dat je een voorsprong
hebt op leerlingen die ITTL niet hebben gehad? (en waarom)
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