Werkblad Spotprenten
De docent vult zelf de te maken opdrachten en de wegingsfactor van deze opdracht vooraf op de
stippellijnen in dit werkblad in. Tevens kiest de docent zelf voor de wijze van inlevering van deze
opdracht (onder het kopje “INLEVEREN”).

Je gaat een aantal opdrachten maken die gaan over spotprenten van Louis
Raemaekers en de Eerste Wereldoorlog. Bij deze opdrachten kun je voor het
analyseren van de prenten gebruik maken van de spotprentwijzer.

DE OPDRACHT
Je gaat nu een aantal van de opdrachten van de site maken.
Dit zijn de volgende opdrachten: ...... (door docent zelf naar eigen inzicht te bepalen
en in te vullen) .........
Deze opdrachten lever je aan het einde van de les in. Je krijgt hier een punt voor dat
..... keer meetelt voor je rapport.
Deze opdrachten maak je in een Word document. Je schrijft hier bovenaan op het
blad je naam en klas. Vervolgens type je per opdracht onder elkaar de antwoorden
op de vragen. Zorg er steeds voor dat je bij de vragen steeds de betreffende
opdracht erboven typt.

INLEVEREN
Aan het einde van de les lever je deze opdracht in bij je docent. Dit doe je door:
(de docent bepaalt wat van toepassing is)
a. Het document naar de docent te mailen.
b. Het document uit te printen.
c. Het document op een usb-stick op te slaan en in te leveren bij je docent.
d. Het document op een usb-stick van de docent op te slaan.
e. Het document op te slaan op jouw digitale leeromgeving (Teletop, It’s Learning,
etc.).
f. Anders, namelijk .............

Heb je moeite met wat je precies moet doen, volg dan het stappenplan op de
achterkant van dit blad naar de site en de opdrachten.

STAP VOOR STAP:

1) Open een nieuw leeg Word-document.
2) Type bovenaan het blad je naam en je klas.
3) Lees op de achterkant van dit blad welke opdrachten je zodadelijk op de website
moet gaan maken. Typ deze alvast onder elkaar in het document, zodat je dadelijk
alleen nog maar het nummer van de vraag en de antwoorden hoeft te typen.
4) Volg deze link naar de site http://louisraemaekers.com/educatief/educatiefmenu/opdrachten/.
6) Kies vervolgens in de opdrachten die voor jou van toepassing zijn: dus klik op
“Toepassing”, “Uitvoering” of “Verdieping”. (Het kan zijn dat je uit meerdere van deze
‘onderdelen’ opdrachten moet maken. Kies in dat geval altijd eerst voor de
toepassingsopdrachten, dan pas voor de uitvoeringsopdrachten en ten slotte pas
voor de verdiepingsopdracht).
7) Je kunt nu de opdrachten gaan maken. Heel veel succes.
8) Aan het einde van de les lever je de gemaakte opdrachten in bij je docent.

