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Hoi allemaalJullie gaan zo dadelijk beginnen aan een webquest.&nbsp;Hierbij gaan jullie een aantal opdrachten moeten maken met
behulp van ' het world wide web'.Onder de rubriek opdrachten vinden jullie alle opdrachten die jullie tot een goed einde moeten
brengen.Je krijgt hiervoor maximum 6 lesuren de tijd. Als je denk dat je langer nodig hebt , zal je thuis moeten verder werken.Onder
de rubriek werkwijze vinden jullie alle nodige websites en documenten.Bij het onderdeel evaluatie , kunnen jullie zien waarom jullie
punten kunnen behalen en zullen jullie zelf ook iets moeten invullen.Bij tips kunnen jullie eens nalezen of jullie wel aan alles hebben
gedacht.Succes!

1. Kies een stad waar je nog nooit bent geweest, maar waar je altijd al naartoe wilde gaan.2. Open een Word-document.3. Gebruik de
naam van je stad in een originele titel.4. Zoek een bijpassende afbeelding voor je titelblad.5. Sla je werk al even op :
naam_klas_webquestvakantie.6. Open de bijlage 'logboek' .7. Vul datgene in dat je al kan invullen en sla het op:
naam_klas_webquestlogboek.8. Surf naar de gegeven sites van de touroperators .9. Open de bijlage 'touroperators' en vul in.10.Vul
de bijlage in en sla je werk op: naam_klas_webquesttouroperators.11. Surf naar de website die gegeven is voor het opzoeken van
een hotel/verblijfplaats.12. Open de bijlage 'verblijfplaatsen'13. Vul de bijlage in en sla het op: naam_klas_webquestverblijfplaats.14.
Vergeet je logboek niet aan te vullen.15.Surf naar de websites voor cruises .16. Open de bijlage 'cruises'.17. Vul de bijlage in en sla
het op: naam_klas_webquestcruises18.Surf naar de site 'Mobilhome'.19. Open de bijlage 'zoekertje'.20. Vul de bijlage in en sla op:
naam_klas_webquestzoekertje.21. Surf naar de websites voor visa en vaccinaties.22. Vul de bijlage voor visa en vaccinaties in en sla
op: naam_klas_webquestvisaenvaccinatie23. Bekijk het youtubefilmpje 'stressvakantie'24. Open de bijlage 'stressvakantie'25. Vul
deze in en sla op: naam_klas_stressvakantie.26. Open de bijlagen bij het onderdeel evaluatie....27. Vul deze in en sla op:
naam_klas_webquestevaluatie28. Vul je logboek aan en sla het definitief op.29. Upload je werk in de correcte uploadzone op
smartschool.

Hier vinden jullie alle websites en documenten die jullie nodig hebben om de opdrachten te maken.

Hier vinden jullie alle evaluatiedocumenten met betrekking tot deze opdracht. Bekijk ze goed, zo weet je waarop je wordt
beoordeeld.Bij de evaluatie van inzet tijdens de les is het de bedoeling dat jullie elke les deze bijlage invullen, opslaan
(naam_datum_evaluatie_inzet) en uploaden in de juiste uploadmap op smartschool.
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1. Doe eerst wat je het beste kan.2. Zorg ervoor dat je alles op tijd opslaat.3. Werk geconcentreerd.4.Zorg voor een aangename layout.5. Vraag hulp indien nodig.6. Bekijk de evaluatiecriteria.7. Kijk je werk na op spelfouten en hoofdletters.
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