
HUISWERKOPDRACHTEN CKV 2019 – 2020

Aangepaste versie (200320) nu de regering strengere maatregelen 
heeft getroffen waardoor je niet naar buiten meer kunt.

Mail VIJF OPDRACHTEN naar vgast@ovmz.nl mailen voorzien van naam en klas. Uiterlijk 8 
april 2020 voor mavo 4 A, B, C en K4C

SUCCES!

Theoretische opdracht 1

Vijf voorwerpen

Fotografeer thuis vijf voorwerpen die bij jullie een bijzondere plaats innemen. Zet deze in een word 
document en beschrijf onder elk voorwerp de geschiedenis van het voorwerp. Stop de opdracht in de 
snelhechter voorzien van naam.

Theoretische opdracht 2

Zoek op het internet een beeld tussen school en huis. Zet deze in een word document en beschrijf 
eronder de volgende punten:

 Locatie (straat, plein)
 Maker /kunstenaar
 Jaartal 
 Materiaal
 Titel van het beeld

Beschrijf wat je van het beeld vindt en waarom.

Theoretische opdracht 3

Popgroep, rapper enz.

Plaats een foto van jouw favoriete muziekgroep in een word document en beschrijf eronder de 
volgende punten:

 Levensgeschiedenis van de muzikant/groep
 Beschrijf de kledingstijl
 Noem het nummer dat jij het meeste aanspreek en beschrijf waarom je dit zo vindt.

Theoretische opdracht 4

Verschillende opdrachten voor mavo en vmbosectoren. Let op! Alleen de opdracht maken van je 
eigen sector!

Mavo: zoek via het internet drie monumenten (gebouwen)in je omgeving. Beschrijf de geschiedenis 
van het gebouw en de bewoners

Dienstverlening en producten: zoek drie websites met dezelfde producten. Kopieer de startpagina’s 
en beschrijf elke site. En welke jou het meeste aanspreekt en waarom.

Economie en ondernemen: zoek via het internet drie etalages van dezelfde branche in je omgeving 
en schrijf onder elke foto wat je er goed en niet goed van vindt. Welke heeft jouw voorkeur en waarom.

Zorg en welzijn: zoek via het internet drie soorten kapsels, schrijf op waar deze oorspronkelijk 
vandaan komen. Welke vind jij het mooist en waarom.

Theoretische opdracht 5
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Film

Kijk thuis een film.

Maak een foto van de poster van de film en beschrijf op een half A4tje het verhaal waarover de film 
gaat. Natuurlijk niet hoe het afloopt….

Vertel daarna wat jij goed/ minder goed vindt. En waarom.


