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Lesopdracht
Opdracht 1:

Opdracht 2:

Het was een drukke dag voor Nynke. Om haar hoofd wat leger

Nynke en Jimmy gaan op trainingskamp. De trainers Rienk-Jan

te maken, maakt ze elke avond een vlog. Ze vertelt daarin over

en Simone leggen het doel van het kamp uit.

haar dag, haar belevenissen, haar gedachten en gevoelens. Jij
maakt deze vlog. Je mag dit alleen of met z’n tweeën doen. Zorg
dat je de informatie uit het fragment gebruikt. Je kunt alle informatie gebruiken, maar ook inzoomen op een gebeurtenis.
Hier vertel je dan uitgebreid over en de andere gebeurtenissen
kaart je kort aan. Bedenk goed waar je de vlog opneemt. Nynke
is op kamp, dus ze moet daar ergens de vlog opnemen. Doet ze
dit op haar kamer of in de eetzaal, op de wc of buiten? Bedenk
ook of je je mobiel staand of liggend houdt. Als je je mobiel liggend houdt tijdens het filmen, vult je film bij het afspelen het
hele scherm. Als je je mobiel staand houdt tijdens het filmen,
krijg je links en rechts zwarte strepen naast je beeld.

• Wat is dat doel? Waarom gaan ze op kamp?
• Hoe draagt een kamp bij aan samenwerken?
• Welke regels gelden er op dit kamp?
• Welke regels vind jij overbodig en welke regels mis jij? Leg uit.
• Ben jij weleens op kamp geweest? Zo ja, wat voor kamp was
dat?

• Wat was het doel en welke regels golden daar?
• Welke kampen zijn er allemaal? Zoek op internet, vraag rond
en schrijf minimaal vijf verschillende soorten kampen op
met het doel dat ze hebben.

• Als je nu zelf een kamp zou organiseren, wat voor kamp
zou dat zijn? Zou dat een kamp zijn dat er al is of iets geheel
nieuws?

• Wat zou het doel van dat kamp zijn?
• Welke regels zouden er gelden?
• Hoe zouden Nynke, Soraya, Jimmy en Mattias zich daar voelen en gedragen, denk je?
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