ROC Zeeland Grafimedia 2, 42M

Opdracht Tijdschrift:
Bedenk, ontwerp en realiseer een tijdschrift. Bedenk een tijdschrift-formule,
bepaal de content en ontwerp de vormgeving voor het blad, zoals behandeld
tijdens de lessen (http://jeroen.vandemerwe.nl/roc/ en dan “Tijdschrift” bij het
onderdeel handboeken).
Leg het traject vast in het proces-verslag met de onderdelen die in de planning
genoemd worden.

Op te leveren producten
●
●

Procesverslag, uitgeprint en ingebonden in snelhechter
Tijdschrift, digitaal via mwj@roczeeland.nl De tijdschriften worden dan in
kleur afgedrukt.

Leerdoel
Inzicht krijgen in de fases, onderdelen en werkwijzen van "oude"-media en
ervaring in het ontwerpen van een eenvoudig grafisch product.

Beoordeling
De opdracht wordt als voldoende beoordeeld bij het voldoen aan de indicatoren
beschreven in de examenopdracht.

Planning
Week
1

2

3
4

Onderwerpen / Opdrachten
- Doelgroep
- Naam en emotie
- Mensen en middelen
- Advertenties en adverteerders
- Formules en recepten
- Buiten- en binnenkant
- Teksten en thema's
- Halen en brengen
- Realisatie van tijdschrift
- Passen en meten
- Meten is weten
- Realisatie van tijdschrift
- Realisatie van tijdschrift
- Opleveren tijdschrift (week voor meivak.)

ROC Zeeland Tijdschrift
Constructeur:
Vaststeller:
Kwalificatie:
Deelkwalificatie:
Exameneenheid:
Klas / groep:
Cohort:

J. v.d. Merwe
IT-Mediaproductie
Introductie Grafimedia
Grafimedia 2
IO-42M
2006

Afnamedatum:
Toetstijd:
Crebonr. (kwal.):
Crebonr. (deelkw.):
Toetscode:
Aantal bladzijden:

23 mei 2008
n.v.t.
10740
55016
IC-55016-3
4

Instructie voor de kandidaat:
Lees de opdracht aandachtig door. Kijk ook naar het beoordelingsmodel.
Inleverdatum: 23 mei 2008
Opdracht, producten en inlevermethode:
zie bijlage Projectomschrijving “Tijdschrift”
Toegestane hulpmiddelen:
n.v.t.

Af te toetsen eindtermen:
Blok 3:
– ET 3: De leerling kan een eenvoudig grafisch product maken
Normering (voorlopige cesuur):
Zie beoordelingsmodel

Beoordelingsmodel
onderdeel Grafimedia 2, Tijdschrift
Klas: IO-42M
Groepsleden:
-

Indicatoren
1) Procesverslag uitgeprint en ingebonden
2) Procesverslag beschrijft alle onderdelen uit de lesstof

Voldoende
(v = ja)
[ ]
[ ]

(http://jeroen.vandemerwe.nl/roc/ en dan “Tijdschrift” bij handboeken)

3)
4)
5)
6)
7)

Tijdschrift heeft cover
Tijdschrift heeft één of meerdere advertenties
Tijdschrift bevat één of meerdere artikelen
Tekst in tijdschrift bevat geen spelfouten
Inhoud van het tijdschrift sluit aan bij de beschreven doelgroep in
het procesverslag
8) Vormgeving van het tijdschrift is consistent doorgevoerd
9) Inhoud is duidelijk te lezen / bekijken
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Voorlopige cesuur: Alle indicatoren zijn kritisch en moeten dan ook allemaal
voldoende zijn.

Toetsmatrijs
Kwalificatie: IT-Mediaproductie (10740)
Cohort : 2006

Deelkwalificatie: Introductie Grafimedia (55016)

Onderwijseenheid / Exameneenheid / Toetscode: PRJ (ic-55016-3)
aantal
items/
percentage
Eindtermen / toetstermen

Taxonomiecode
Eindtermen

ET3 – De leerling kan een eenvoudig grafisch product
maken

3

Totaal

F = Feitelijke kennis
B = Begripsmatige kennis
R = Reproductieve vaardigheid
P = Productieve vaardigheid

Taxonomie De Block
1 = weten
2 = inzien
3 = toepassen
4 = integreren

aantal items /percentage

F

B

R

Toets specifiek

P

itemnummer
nvt

Beoordelingsprotocol voor toets in eigenbeheer gemaakt
Deelkwalificatie: Introductie Grafimedia (55016)
Toetscode: IC-55016-3
Afnameperiode: mei 2008
Toetsmatrijs:
Op de toetsmatrijs staat de deelkwalificatie, leerweg en toetscode
Bij de eindtermen staat een verwijzing naar de toets items.
Voorblad:
Op het voorblad staat de deelkwalificatie, leerweg en toetscode.
De datum of periode van afname staat op het voorblad.
Het aantal vragen, maximale toetstijd en maximaal te behalen
punten staan vermeld.
De toegestane hulpmiddelen staan vermeld.
Instructie deelnemer is duidelijk.
Is de voorlopige cesuur aanwezig.
Items:
Zelfde soort items staan bij elkaar.
Items zijn taalkundig juist en duidelijk.
Afbeeldingen zijn correct en duidelijk.
Items komen overeen met de gegevens van de toetsmatrijs.
Aantal te behalen punten staan vermeld per item.
Items zijn vakinhoudelijk correct in relatie tot de eindtermen.
Correctiemodel:
Het juiste antwoord staat vermeld.
Scoringsvoorschrift is aanwezig.
Verdere beoordeling:
Komt de toets overeen met de 1e en/of 2e herkansing
Datum + naam beoordelaar:
Toets vastgesteld door vaststellingscommissie:
Datum:
Opmerkingen:
Toets is herbeoordeeld, na afkeuring

Ja

Nee

n.v.t.

