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Hoofdvraag

Hoe kunnen wij, als leerlingen, onze computervaardigheden verbeteren en deze kennis doorgeven aan anderen?

Deelvragen

Introductie: Wat zijn computervaardigheden en wat vinden wij belangrijk om te weten/kunnen? (need-to-know & voorbereiding op professional)
1. Hoe kunnen de andere documenten van Google ons helpen en hoe kunnen deze vaardigheden ons helpen in de toekomst?
2. Hoe kunnen vaardigheden als blind typen en snelkoppelingen ons helpen?
3. Hoe zouden wij graag willen leren? Wat vinden wij een fijne manier om dingen te leren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat anderen wat van ons kunnen leren?
4. Is mijn product compleet en bruikbaar?

Eindproduct: Hoe kunnen we ons product delen met anderen?

Groep

5-6

Tijdsduur

3- 5 weken

Hoofddoel (vak en/of 21e-eeuwse vaardigheden)

ICT- (basis)vaardigheden

Samenva�ing

De leerlingen hebben een groot aandeel in dit project. Zij bepalen welke kennis en vaardigheden ze willen verbeteren en hoe ze dit willen doen. Deze kennis zullen ze delen
met een publiek, dit kan zijn een lagere groep of een groep van een andere school.  Ze kunnen er ook voor kiezen een andere doelgroep te gebruiken, te denken aan ouders,
leerkrachten, etc. Als dit het geval is zullen ze de deelvragen moeten lezen met deze doelgroep in gedachten.
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Mogelijk eindproduct

Vraag de leerlingen wat ze willen doen, benoem de eindproducten en probeer aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Bekijk of het mogelijk is om
verschillende eindproducten te combineren.

De leerlingen kunnen ervoor kiezen in teams aan een eindproduct te werken of als groep.
Als groep zouden ze bijvoorbeeld een volledige cursus kunnen samenstellen, deze cursus zouden ze zelfs als betaald product op de markt kunnen brengen.

Een werkboek
De leerlingen maken een werkboek voor hun doelgroep. We stellen voor dit online te maken, bijvoorbeeld in een Google Slides document. Hierdoor leren ze met dit
programma te werken terwijl ze het eindproduct maken.

Een website ( Google Sites/ �.jouwweb.nl/ Weebly)
De leerlingen kunnen verschillende opdrachten maken en deze samenvoegen op een website. Hierdoor kunnen de leerlingen in teams werken maar alsnog een
groepsproduct als eindproduct leveren. Daarnaast leren ze ook hoe ze een website moeten ontwerpen en hoe het in z’n werk gaat. We hebben verschillende opties gegeven
voor het ontwerpen van een website. Google Slides is de makkelijkste optie en hee� een optie om te publiceren. Je kan er voor kiezen de website niet binnen de
zoekresultaten van Google naar boven te laten komen zodat hij niet voor iedereen te vinden is. Je kan er ook voor kiezen de website met alle leerlingen te delen zodat
iedereen erin kan werken en alleen jullie toegang hebben tot deze website als je hem besluit niet te publiceren.
Let op! (AVG) Als jullie ervoor kiezen de website te publiceren moet er rekening gehouden worden met de AVG-regels. Let op het gebruik van namen en zelfgemaakte media.
Bekijk ook welk algemeen e-mailadres gebruikt zal worden voor de website, het kan verstandig zijn om je eigen werk e-mailadres hiervoor te gebruiken.
Google Sites is super gebruiksvriendelijk en je zal versteld staan hoe makkelijk het is om een eigen website in dit programma te maken. Het kan ook een goede leerschool
zijn voor volgende projecten waarbij het maken van een website een meerwaarde zal leveren.

Een spel
De leerlingen zouden ervoor kunnen kiezen het in een spelvorm aan te bieden. Het is wel belangrijk dat het overgrote deel van het eindproduct online wordt aangeboden
zodat ze aan de slag gaan met de leerdoelen van dit project.

Een cursus
De leerlingen zouden ervoor kunnen kiezen het product in een cursusvorm aan te bieden. Dit zouden ze eventueel vanuit een eigen website kunnen realiseren. Als ze het
met de hele groep willen doen moet er wel gedacht worden aan een gelijke opzet binnen alle onderdelen. Bijvoorbeeld:

1. Introductie
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2. Uitleg
3. Inoefenen
4. Opdrachten
5. Controle/ toetsmoment/ exit-ticket

Rubrieken & leerdoelen

- Rubriek leerdoelen
- Rubriek 21e-eeuwse vaardigheden

Informatievaardigheden (SLO):
STAP 1: Informatieprobleem formuleren
- nagaan wat je al weet over het onderwerp
− afbakenen van het onderwerp
− opstellen van een passende informatievraag
− oriënteren op verschillende soorten vragen (bijv. open/gesloten)

STAP 2: Zoekstrategieën bepalen
− bepalen van bruikbare zoektermen
− vaststellen van digitale bronnen waar bruikbare informatie te vinden is
− inscha�en van de aard van digitale informatiebronnen
− kiezen van een passend medium bij verschillende informatiebehoe�en
− combineren van meerdere digitale informatiebronnen

STAP 3: Verwerven en selecteren van informatie
-  van informatie uit een digitale bron en daaruit een selectie maken
− vergelijken van informatie uit enkele digitale bronnen
− beoordelen of de verkregen informatie bruikbaar en representatief is
− onderscheiden van feiten en meningen in digitale informatie

STAP 4: Verwerken van informatie
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- verbinden van de gevonden informatie met wat al over het onderwerp bekend is
− beantwoorden van de informatievraag

STAP 5: Presenteren van informatie
− presenteren van het antwoord op een vooraf bepaalde manier

STAP 6: Evalueren en beoordelen
- bespreken van de kwaliteit van het antwoord op de informatievraag
− evalueren aan de hand van concrete vragen, hoe het proces van informatieverwerving is doorlopen

Nederlands
Mondelinge taalvaardigheden
1 & 2 - vertellen voor veelal bekend publiek: - een zelfbedacht verhaal vertellen; - een boekbespreking doen; - iets beschrijven of uitleggen; - een voorbereid
praatje/spreekbeurt houden (bijv. over een sport/hobby); - verslag uitbrengen over een gebeurtenis of activiteit
2 & 3 - deelnemen aan geplande en ongeplande gesprekken: - om informatie uit te wisselen (bijv. tijdens een samenwerkopdracht of een brainstorm); - voor discussie en
overleg (bijv. over een groepsactiviteit, een mening of een gezamenlijke presentatie)
2 & 3 - kennismaken met formeel en informeel taalgebruik in verschillende contexten
4 & 6 - zoekend en selectief teksten lezen om bepaalde informatie te vinden

Schri�elijke taalvaardigheden
4 & 6 - lezen van: - informatieve teksten (bijv. teksten uit zaakvakmethode, krantenbericht, kindertijdschri�, kinderencyclopedie, eenvoudige schematische overzichten,
informatieve berichten op internet); - instructieve teksten (bijv. een speurtocht, bouwtekening, opdracht in lesboek); - betogende teksten (bijv. een boekrecensie, advertentie)
5 & 7 & 9 - belangstelling hebben voor verhalende teksten (fictie, waaronder poëzie) en informatieve teksten (zakelijke teksten)
9 - gemotiveerd zijn om zelf te lezen

Nederlands | Taalbeschouwing
12 - De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen
die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Spelling
Huidige leerdoelen van spelling bespreken en beoordelen in de projecten.
Dit kan ingezet worden bij de teksten die ze schrijven tijdens tijdens het beantwoorden van de noodzakelijke vragen
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Het kan ook ingezet worden bij het invullen van de informatie in de te doorlopen dia’s.
Daarnaast zijn er verschillende extra opdrachten waar de doelen aan bod kunnen komen en beoordeeld kunnen worden.

Taal
Huidige leerdoel van taal terug laten komen in een extra opdracht en beoordelen.
Je kan bijvoorbeeld de inoefening vanuit de methode laten plaatsvinden en de verwerking in dit project als toetsonderdeel beschouwen.
Om de leerling intrinsiek te motiveren zou je leerdoelen op het bord kunnen noteren en aangeven dat je ze hierop zal beoordelen, geef aan waar in de methode ze uitleg en inoefening
kunnen vinden. Modelleer hoe je het bijvoorbeeld zelf zou aanpakken: ”Ik krijg een beoordeling voor deze onderdelen, alleen weet ik niet hoe ik dit moet doen. Laat ik in het werkboek
kijken hoe ik dit moet doen en een oefening maken om het beter te begrijpen.” (na 1/2 oefening(en)) “Ik snap het nog steeds niet, misschien snapt mijn teamgenoot het wel.” Nu kun je
bepalen in hoeverre je ze dit zelfstandig wilt laten doen, laat je ze op YouTube een informatievideo zoeken en/of plan je een moment in waarop je alle leerlingen instructie gee� die zich
hiervoor aanmelden? Laat dit zien tijdens het modelleren.

Mogelijkheden bij deelvraag 1:
- De leerlingen maken als extra opdracht een toets voor elkaar. Hier kunnen de taal- of spellingdoelen in verwerkt worden. Dit kan gedaan worden door een bepaald taal- of spellingdoel in
te ze�en, te denken aan: hoofdle�ers, bijwoorden, aanwijzend voornaamwoorden, bepalingen, werkwoordspelling.
- Een eigen uitvinding uitwerken. Om hun uitvinding te promoten kun je de leerlingen een overtuigende tekst laten schrijven. Waarom is dit een goede uitvinding en waarom zouden mensen
dit moeten aanschaffen? Door de leerlingen hier iets over op te laten schrijven kun je de taal- en spellingdoelen integreren.

Mogelijkheden bij deelvraag 2:
- 1. Laat de leerlingen de doelen van taal en spelling aan elkaar voorlezen en blind typen.
- 2. Lees verschillende zinnen voor die de leerlingen blind typen. Verwerk hier een taal- of spellingdoel in en bespreek het woord/doel na de opdracht of na elke zin.
*De leerlingen kunnen deze opdrachten in hun online werkboek maken zodat je kan meekijken of het eventueel later kan bekijken en beoordelen.

Mogelijkheden bij deelvraag 3:
- Bied een nieuw taaldoel aan en laat ze zelf uitzoeken hoe ze dit het beste willen aanleren en inoefenen.
Maak een kopie van een opdracht uit de methode en laat ze zelf op zoek gaan naar de uitleg om de opdracht te kunnen maken en begrijpen.

Mogelijkheden bij deelvraag 4:
- Laat de leerlingen argumenten noteren waarbij ze voegwoorden en bijvoeglijke naamwoorden gebruiken om de zinnen meer tot leven te laten komen en professioneler te laten uitzien.
- Reclame:
Groep 5: Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord of le�erlijk en figuurlijk taalgebruik
Groep 6: Afkortingen of pleonasme (het groene gras)

Mogelijkheden bij het eindproduct:
Laat ze tijdens de reflectie bewust kijken naar vergrotende, overtreffende trap. Daarnaast zullen ze veel vanuit de ik-vorm schrijven waardoor de stam van het werkwoord aan de orde kan
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komen.. Bij het schrijven van het krantenartikel kunnen ook taal- of spellingdoelen verwerkt worden.
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Projectoverzicht

Onder
deel &
tijd
(aantal
dagen)

Activiteit 21e-eeuwse
vaardigheden &
doelen PBL

Leerdoelen en vakgebied Hoofdvraag/ deelvraag & doel Beoordeling

Intro
-------
0.5 dag

De leerlingen
gaan aan de
slag met
activiteitenkaarte
n. (intrinsieke
motivatie)

Nieuwe
informatie.

Teksten lezen &
woordenschat
(begrijpend
lezen).

Eigen werkboek
maken.

Eindproduct
bepalen.

Noodzakelijke
vragen opstellen

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- computational
thinking
- informatie
vaardigheden
- ICT-basis
vaardigheden
- mediawijsheid
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- plannen
- creativiteit

Nederlands | Mondeling onderwijs |
Schri�elijk onderwijs | Taalbeschouwing
(Zie rubrieken en leerdoelen)

Informatievaardigheden (SLO):
STAP 1: Informatieprobleem formuleren
- nagaan wat je al weet over het onderwerp
− afbakenen van het onderwerp
− opstellen van een passende
informatievraag
− oriënteren op verschillende soorten
vragen (bijv. open/gesloten)

Hoofdvraag Hoe kunnen wij, als
leerlingen, onze computervaardigheden
verbeteren en deze kennis doorgeven
aan anderen?

Doel: Onderzoeken wat
computervaardigheden zijn en bepalen
wat ze willen leren.

- Gevonden tekst en
woordenschat (individueel)
- Exit-ticket (individueel)
- Noodzakelijke vragen
(individueel)
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Rubriek bekijken
en bespreken .

Eigen aantekeningen:
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DV 1
-----
1.5 dag
(0.5 voor
proff.)

Nieuwe
informatie.

Onderzoek doen
vanuit
noodzakelijke
vragen.

Elkaars
werkboeken
bekijken en
ordenen.

Voorbereiden op
bezoek
professional

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- computational
thinking
- informatie
vaardigheden
- ICT-basis
vaardigheden
- mediawijsheid
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- plannen
- creativiteit

Nederlands | Mondeling onderwijs |
Schri�elijk onderwijs | Taalbeschouwing
*(Zie rubrieken en leerdoelen &
onderstaande mogelijkheden)

Taal
Mogelijkheden
- De leerlingen maken als extra opdracht
een toets voor elkaar. Hier kunnen de taal-
of spellingdoelen in verwerkt worden. Dit
kan gedaan worden door een bepaald taal-
of spellingdoel in te ze�en, te denken aan:
hoofdle�ers, bijwoorden, aanwijzend
voornaamwoorden, bepalingen,
werkwoordspelling.
- Een eigen uitvinding uitwerken. Om hun
uitvinding te promoten kun je de leerlingen
een overtuigende tekst laten schrijven.
Waarom is dit een goede uitvinding en
waarom zouden mensen dit moeten
aanschaffen? Door de leerlingen hier iets
over op te laten schrijven kun je de taal- en
spellingdoelen integreren.

Informatievaardigheden (SLO):
STAP 2: Zoekstrategieën bepalen
− bepalen van bruikbare zoektermen
− vaststellen van digitale bronnen waar
bruikbare informatie te vinden is
− inscha�en van de aard van digitale
informatiebronnen
− kiezen van een passend medium bij
verschillende informatiebehoe�en
− combineren van meerdere digitale

Deelvraag 1: Hoe kunnen de andere
documenten van Google ons helpen en
hoe kunnen deze vaardigheden ons
helpen in de toekomst?

Doel
Kennismaken met de verschillende
programma's en de werking/functie
hiervan.  Onderzoek doen vanuit hun
eigen opgestelde noodzakelijke vragen.

- vragen voor professional
(individueel)
- antwoord op deelvraag.
(individueel)
- antwoord op de deelvraag
(team)
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informatiebronnen
STAP 3: Verwerven en selecteren van
informatie
-  van informatie uit een digitale bron en
daaruit een selectie maken
− vergelijken van informatie uit enkele
digitale bronnen
− beoordelen of de verkregen informatie
bruikbaar en representatief is
− onderscheiden van feiten en
meningen in digitale informatie

Eigen aantekeningen:
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DV 2
------
Eigen
invulling

Reflectie

Opdracht 1:
Meer informatie
over blind typen
en
snelkoppelingen.
(eventueel een
debat).

Opdracht 2:
Herinneren aan
hoofddoel.

Opdracht 3:
Vaardigheden
die ze willen
leren noteren in
een mindmap.

Opdracht 4:
Vaardigheden
eigen maken.

Opdracht 5:
Eventuele
nieuwe
noodzakelijke
vragen
onderzoeken

Opdracht 6:

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- informatie
vaardigheden
- ICT-basis
vaardigheden
- mediawijsheid
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- plannen

Nederlands | Mondeling onderwijs |
Schri�elijk onderwijs | Taalbeschouwing
*(Zie rubrieken en leerdoelen &
onderstaande mogelijkheden)

Taal:
Mogelijkheden
- 1. Laat de leerlingen de doelen van taal en
spelling aan elkaar voorlezen en blind
typen.
- 2. Lees verschillende zinnen voor die de
leerlingen blind typen. Verwerk hier een
taal- of spellingdoel in en bespreek het
woord/doel na de opdracht of na elke zin.
*De leerlingen kunnen deze opdrachten in
hun online werkboek maken zodat je kan
meekijken of het eventueel later kan
bekijken en beoordelen.

Informatievaardigheden (SLO):
STAP 2: Zoekstrategieën bepalen
− bepalen van bruikbare zoektermen
− vaststellen van digitale bronnen waar
bruikbare informatie te vinden is
− inscha�en van de aard van digitale
informatiebronnen
− kiezen van een passend medium bij
verschillende informatiebehoe�en
− combineren van meerdere digitale
informatiebronnen

STAP 3: Verwerven en selecteren van
informatie

Deelvraag 2: Hoe kunnen vaardigheden
als blind typen en snelkoppelingen ons
helpen?

Doel
Efficiënter aan de slag met ICT. De
leerlingen leren nu nog omgaan met
het toetsenbord en het is voor hen dan
ook makkelijker om blind typen onder
de knie te krijgen. Ze zullen er veel
profijt van hebben dit te kunnen. Het
zou een vaardigheid zijn die jullie met
de hele groep vast inplannen. Het zou
bijvoorbeeld een opdracht kunnen zijn
voor als ze klaar zijn met al het werk,
als onderdeel van de weektaak, of op
een vast moment in de week.   Als
leerkracht heb je er ook profijt van
aangezien leerlingen veel sneller
informatie kunnen verwerken en
minder tijd kwijt zijn met de
verwerking. (Wij hebben het verschil
gemerkt en het is echt een wereld van
verschil en het waard om in te
investeren.)

- Onderzoeksvaardigheden
gericht onderzoek
(individueel)
- inzet en inhoud mindmap.
(individueel)
- voortgang vaardigheden
(individueel)
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Feedback,
bezoek van
professional.

Opdracht 7:
Eventuele
nieuwe
noodzakelijke
vragen.

-  van informatie uit een digitale bron en
daaruit een selectie maken
− vergelijken van informatie uit enkele
digitale bronnen
− beoordelen of de verkregen informatie
bruikbaar en representatief is
− onderscheiden van feiten en
meningen in digitale informatie

Eigen aantekeningen:
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DV 3
------
0.5 dag

Eigen voorkeur
voor leerstijl
ontdekken.

Reflecteren op
de vorige
deelvraag.

Eigen leerstijl
verder
ontdekken.

In gesprek met
het publiek van
hun product.

Noodzakelijke
vragen en
hoofdvraag

Werken aan
eindproduct.

Reflecteren
vanuit Charre�e.

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- informatie
vaardigheden
- ICT-basis
vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- sociale en
culturele
vaardigheden
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- plannen
- creativiteit

Nederlands | Mondeling onderwijs |
Schri�elijk onderwijs | Taalbeschouwing
*(Zie rubrieken en leerdoelen &
onderstaande mogelijkheden)

Taal
Mogelijkheden:
- Bied een nieuw taaldoel aan en laat
ze zelf uitzoeken hoe ze dit het beste
willen aanleren en inoefenen.
Maak een kopie van een opdracht uit de
methode en laat ze zelf op zoek gaan
naar de uitleg om de opdracht te kunnen
maken en begrijpen.

Informatievaardigheden (SLO):

STAP 2: Zoekstrategieën bepalen
− bepalen van bruikbare zoektermen
− vaststellen van digitale bronnen waar
bruikbare informatie te vinden is
− inscha�en van de aard van digitale
informatiebronnen
− kiezen van een passend medium bij
verschillende informatiebehoe�en
− combineren van meerdere digitale
informatiebronnen

STAP 3: Verwerven en selecteren van
informatie
-  van informatie uit een digitale bron en
daaruit een selectie maken

Deelvraag 3:
Hoe zouden wij graag willen leren?
Wat vinden wij een fijne manier om
dingen te leren? Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat anderen wat van
ons kunnen leren?

Doel
Bewust worden van hoe mensen leren
en hoe ze informatie het beste kunnen
overbrengen.

- onderzoeksvaardigheden,
kijken of ze gericht
onderzoek doen (individueel)
- kritisch nadenken en
antwoorden met inhoud
geven (individueel)
-eerste opzet eindproduct
(team)
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− vergelijken van informatie uit enkele
digitale bronnen
− beoordelen of de verkregen informatie
bruikbaar en representatief is
− onderscheiden van feiten en
meningen in digitale informatie

Eigen aantekeningen:
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DV 4
1 dag

Kritisch
nadenken.

Feedback
verwerken.

Presentatie
voorbereiden.

Verwachting
over presentatie
bepalen.

- kritisch denken
- creatief denken
- probleem
oplossen
- informatie
vaardigheden
- ICT-basis
vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- plannen
- creativiteit

Nederlands | Mondeling onderwijs |
Schri�elijk onderwijs | Taalbeschouwing
*(Zie rubrieken en leerdoelen &
onderstaande mogelijkheden)

Taal
Mogelijkheden:
- Laat de leerlingen argumenten noteren
waarbij ze voegwoorden en bijvoeglijke
naamwoorden gebruiken om de zinnen
meer tot leven te laten komen en
professioneler te laten uitzien.
- Reclame:
Groep 5: Stoffelijk bijvoeglijk naamwoord of
le�erlijk en figuurlijk taalgebruik
Groep 6: Afkortingen of pleonasme (het
groene gras)

Informatievaardigheden (SLO):
STAP 3: Verwerven en selecteren van
informatie
-  van informatie uit een digitale bron en
daaruit een selectie maken
− vergelijken van informatie uit enkele
digitale bronnen
− beoordelen of de verkregen informatie
bruikbaar en representatief is
− onderscheiden van feiten en
meningen in digitale informatie

STAP 4: Verwerken van informatie

Deelvraag 4: Is mijn product compleet
en bruikbaar?

Doel
Het idee of product professioneel
uitwerken.

- kritisch denken,
samenwerken en problemen
oplossen (individueel)
- reflectie in portfolio ->
eigen leerweg (individueel)
- afwerking eindproduct
(team)
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- verbinden van de gevonden informatie
met wat al over het onderwerp bekend
is
− beantwoorden van de informatievraag

STAP 5: Presenteren van informatie
− presenteren van het antwoord op een
vooraf bepaalde manier

Eigen aantekeningen:
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Eindpr.
1 dag

Leren hoe ze
positieve,
opbouwende
feedback kunnen
geven.

Presentaties
inplannen.
Presenteren of
kritische vragen
stellen.

Reflecteren in
eigen portfolio
-> eigen leerweg

Einde project

- kritisch denken
- ICT-basis
vaardigheden
- communiceren
- samenwerken
- zelfregulering /
autonomie
- intrinsieke
motivatie
- plannen

Nederlands | Mondeling onderwijs |
Schri�elijk onderwijs | Taalbeschouwing
*(Zie rubrieken en leerdoelen &
onderstaande mogelijkheden)

Taal
Mogelijkheden:
Laat ze tijdens de reflectie bewust kijken
naar de werkwoordsvorm. Ze zullen veel
vanuit de ik-vorm schrijven. Als ze op elkaar
reflecteren zullen de regel stam+t moeten
beheersen.
Bij het schrijven van het krantenartikel
kunnen taal- of spellingdoelen verwerkt
worden.

Informatievaardigheden (SLO):

STAP 5: Presenteren van informatie
− presenteren van het antwoord op een
vooraf bepaalde manier

STAP 6: Evalueren en beoordelen
- bespreken van de kwaliteit van het
antwoord op de informatievraag
− evalueren aan de hand van concrete
vragen, hoe het proces van
informatieverwerving is doorlopen

Eindproduct: Presentatie

Doel:
Een overtuigende presentatie geven.
Kritische vragen kunnen stellen en
beantwoorden.

- kritische vragen stellen en
beantwoorden (individueel)
- reflectie in jouw eigen
portfolio(individueel)
- de presentatie (team)

Eigen aantekeningen:
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