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 Stu����ij��� 
 Vak: MMPM 

 We�k��.  Les���f  Op�a��n  Op�e�k����n 

 50  Opnames Camera  Leer werken met de juiste camera 
 voor jouw film. 

 Lees ‘De Videocamera’, ‘Soorten 
 Camera’s’, ‘De camera van je 
 telefoon’, ‘Camcorder’, ‘Actioncam’, 
 Compactcamera’, 
 ‘Spiegelreflexcamera’, 
 ‘Professionele videocamera’s’, 
 ‘Objectieven’, Hulpmiddelen en 
 ‘Accessoires’ en maak opdracht 46 
 t/m 54. 

 51  Opnames geluid & licht  Opdracht uitlichten.  Lees ‘Opnamen van verschillende 
 geluiden’, ‘Direct geluid’, 
 ‘Effectgeluid’, ‘Lichtbronnen’, 
 ‘Belichting’, ‘Lichtopstelling met 
 lichtvormers’ 
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 52 
 Kerstvakantie 

 1 

 2  Monteren  Neem je filmbestanden mee naar 
 school en ga de film monteren in 
 Openshot 

 Lees ‘Monteren’, 
 ‘Videobewerkingsprogramma’s’, 
 ‘Workflow’, Audiospoor en geluid’, 
 ‘Kleurcorrectie’, ‘Chromakey’, 
 “Begrippen’ en maak opdracht 55 
 t/m 62. 

 3  Monteren  Maak je film af. Zorg ook voor een 
 titel en aftiteling. 

 We�k��.  Les���f  Op�a��n  Op�e�k����n 

 4  Presentatie Films 
 Introductie websites bouwen 

 Vul de tabel in met wensen en 
 eisen waar jouw site aan moet 
 voldoen. Maak een woordspin. 
 Zoek referenties op die jouw 
 aanspreken. 

 Lees ‘Internet en websites’, 
 ‘Opbouw’, ‘Wensen en eisen’, 
 ‘Inspiratie en brainstorm’, 
 ‘Referenties zoeken’ en maak 
 opdracht 64. 

 5  Plan en begroting  Maak een begroting voor het 
 maken, hosten en onderhouden 

 Lees ‘Opbouw van een website’, 
 ‘Kosten’, ‘Huisstijl en vormgeving’, 
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 van een website.  ‘Begroting’, ‘Een begroting 
 opstellen’ en maak opdracht 65 t/m 
 70. 

 6  Schetsen en ontwerp, opdracht: Maak 
 een webshop. 

 Maak een stroomschema en ruwe 
 schets van jouw website. Leg het 
 plan voor aan een fictieve 
 opdrachtgever. 

 Lees ‘Plan voorleggen aan de 
 opdrachtgever’. 

 7  Ontwerp de webshop in Mobirise.  Lees ‘Website maken’, “Software, 
 ‘Belangrijke begrippen’, 

 8  Ontwerp de webshop in Mobirise 

 9  Voorjaarsvakantie 

 10  Presenteren en evalueren van de 
 webshop website. 

 Lees ‘Presenteren en evalueren’ en 
 vul de tabel in. 

 11  Maak een website over jou en je hobby 

 12  Maak een website over jou en je hobby 

 13  Examentraining 

 14  Examentraining 
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 15  Examentraining 

 16  Examentraining 

 17 
 18 

 19  Examens 

 20  Examens 

 21  Examens 

 22  Examens 

 23  Project 

 24  Project 
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 25  Project 

 26  Project 

 27  Project 


