
Studiewijzer Beeldende Vorming week 19,20,21 

Docenten: Mevrouw Hermanns, Meneer de Gast 

Week 4-10 mei (ma, di Bevrijdingsdag) 

Alle reguliere 2e klassen 

Opdracht: Fotografie Familie 

  

Zoek thuis of op je mobiel een familiefoto op die je mooi vindt, zet deze in een word document 

en beantwoorde de volgende vragen: 

Benodigdheden: 

Foto, mobiel, word 

1. Wanneer wordt er thuis bij jullie gefotografeerd? 

2. Wat zie je op de foto die je gekozen hebt? Omschrijf dit uitgebreid. 

3. Waarom spreekt deze foto je aan? 

4. Vertel iets over het tijdsbeeld, wanneer is de foto genomen, zomer/winter/ in de ochtend/  

s’ avonds, jaartal… 

5. Wat straalt deze foto uit? 

6. Wat voor gevoel krijg je bij deze foto? 

7. Door wie is de foto genomen?  

8. Vertel iets over het licht in de foto, is het fel of zacht, is er misschien geflitst? 

9. Verwerk bovenstaande antwoorden in een word document met daarbij je familiefoto. 

Inleveren: Word document 

Mevrouw Hermanns: Inleveren via Teams. 

Meneer de Gast, inleveren via mail: vgast@ovmz.nl voorzien van naam en klas.  

Beoordeling: Volledigheid van je antwoorden. 

Week 11-17 mei 

Alle reguliere 2e klassen 

Opdracht: Ontwerp een postzegel. 

  
Kies uit het thema: Corona, Quarantaine of Bevrijding 

Benodigdheden: 

Potlood/kleurpotlood/stiften/ A4 papier/mobiel 

Wat ga je doen: 

1. Je gaat 3 postzegels schetsen 



2. Maak hier 3 A4 schetsen van met HB-potlood of pen. 

3. Werk er 1 uit in kleur op A4. 

Beoordeling: originaliteit/netheid/creativiteit 

Inleveren: 3 schetsen en 1 uitgewerkt in kleur. 

Mevrouw Hermanns: Inleveren via Teams. 

Meneer de Gast, inleveren via mail: vgast@ovmz.nl 

voorzien van naam en klas.  

Week 18-24 mei (do, vr Hemelvaart) 

Alle reguliere 2de klassen 

Omdat week 19 en week 21 slechts halve lesweken zijn 

moeten beide opdrachten uiterlijk woensdag 20 mei 

ingeleverd zijn. 

Let op! 

Alle eerdere opdrachten vanaf 30 maart (week 14) 

dienen uiterlijk 8 mei ingeleverd te zijn bij mevrouw 

Hermanns of meneer de Gast voorzien van naam en 

klas 

Alle opdrachten tellen mee om over te kunnen gaan 

naar de derde klas!  
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