
  
 

   
Deze planner gaat verder op de achterzijde! 

Benut je tijd goed; het examen zit eraan te komen! 

Week 11 16 - 20 maart 2020                                                                                                 BK4 

Module Multimediale producten maken 

Lesdoel Activiteit – Je leert over… 

- Spotten en een spotlist gebruiken  

- Monteren met editing-software  

- Vaktermen als renderen, capturen en dissolve  

- Montage-effecten en titels gebruiken  

- Geluidseffecten en muziek toevoegen 

 
 

√ Blok Bedrijf Welke opdrachten maak je? Welke theorie heb je gelezen? 

  UITERSTE INLEVERDATUM VAN JE MARKETINGVERSLAG IS DONDERDAG 19 MAART 2020, 12:00 UUR! 

 

Het kan zijn dat je bepaalde opdrachten niet (helemaal) kunt maken; zorg er dan in ieder geval voor dat je weet waar het over gaat. 

 8 Snijwerk Opdracht 3 

Opdracht 4: zorg dat je weet hoe je een spotlist moet 

invullen.  

Opdracht 5: helemaal maken 

Opdracht 9  

Monteren met een computer 
Spotten 
Basisregels van monteren 
Ruwe montage 
Beeldovergangen  
Geluid 
Titels 
Renderen 

  Thuiswerkopdracht (zie magister)! Ook deze is belangrijk voor je examenvoorbereiding! 
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Aan het einde van deze week heb je onderstaande opdrachten in je map zitten 

 

√ Blok Opdrachtnummer Titel van het document 

 8 5.3 Blok 8 – opdr 5.3 – Foute las 

 8 9 Blok 8 – opdr 9 - email 
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Week 11 9 - 13 maart 2020                                                                                                 BK4 

Module Multimediale producten maken 

Lesdoel Activiteit – Je leert over… 

- De verdeling van de taken op een filmset 

- Draaidagen voorbereiden 

- Een film opnemen 

- Continuïteit bewaken 

- Klapbord invullen 

 

√ Blok Bedrijf Welke opdrachten maak je? Welke theorie heb je gelezen? 

  UITERSTE INLEVERDATUM VAN JE MARKETINGVERSLAG IS DONDERDAG 19 MAART 2020, 12:00 UUR! 

 

 MAANDAG 15 MAART TOETS OVER BLOK 4 – 6 (HERHAAL DE THEORIE VAN VORIGE WEEK) 

 Maak van elke vraag van je factsheet grafieken; je docent laat je zien hoe dit werkt (je hebt hiervoor je ingevulde factsheet 

nodig) 

 Begin met het samenstellen van je verslag; kijk voor de hoofdstukken die je moet hebben op www.schoonoordshop.biz;  

 Vraag aan je docent een mapje om je verslag in te presenteren; zorg dat het er netjes uitziet!! 

 

 6 -  Van blok 6 maken we geen opdrachten; we leren wel 

de theorie omdat deze op het examen kan 

voorkomen. 

Ook de toets van volgende week maandag gaat over 

deze theorie! 

Instructiefilm 
Kenmerken van een instructiefilm 
Leerdoel 
Doelgroep van een film 
Script 
Shots bedenken 
Storyboard 
Productie  
Draaiboek en schema 

http://www.schoonoordshop.biz/
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 7 Uitzendbureau Cast & Crew Alle opdrachten Filmset, cast en crew 
Regisseur en opnameleider 
Continuiteit 
Clapper loader 
Camera en geluid 
Acteurs en figuranten 

 

 

  

Aan het einde van deze week heb je onderstaande opdrachten in je map zitten 

 

√ Blok Opdrachtnummer Titel van het document 

 7 6.6 Blok 7 – opdr 6.6 - Taakverdeling  
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Week 10 2 – 6 maart 2020                                                                                                 BK4 

Module Multimediale producten maken 

Lesdoel Activiteit – Ik heb… 

-  

 

√ Blok Bedrijf Welke opdrachten maak je? Welke theorie heb je gelezen? 

  UITERSTE INLEVERDATUM VAN JE MARKETINGVERSLAG IS DONDERDAG 19 MAART 2020, 12:00 UUR! 

 

Maak van elke vraag van je factsheet grafieken; je docent laat je zien hoe dit werkt (je hebt hiervoor je ingevulde factsheet nodig) 

 

Begin met het samenstellen van je verslag; kijk voor de hoofdstukken die je moet hebbenop www.schoonoordshop.biz 

 

 4 Museum De Baas  Alle opdrachten 

 

Apps maken 

 5 Cultureel centrum The Beat Opdracht 3 Filmcamera 
Perspectief 
Kader 
Camerabewegingen 
Belichting 
Geluid 
Chromakey 
Filmgenres 
Audiovisuele producties 
 

  

http://www.schoonoordshop.biz/
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Aan het einde van deze week heb je onderstaande opdrachten in je map zitten 

 

√ Blok Opdrachtnummer Titel van het document 

 4 17.2 Blok 4 – opdr 17.2 – schema landbouw-app  

 4 24.2 Blok 4 – opdr 24.2  – Icoon 

 4 13.3 Blok 4 – opdr 24.4 –  Tekst store 

 4 14.1 Blok 4 – opdr 14.1 – 3 schermen verjaardagsapp 

 5 3 Blok 5 – opdr 3 - Oefenfilmpje 
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