
LEERJAAR: 1  

SCHOOLJAAR: 2022/2023 

LEERWEG: Basis en kader 

 

VAK: FUTURE SKILLS 

METHODE: Eigen methode 

 

TUSSENTIJDSE TOETSEN 

PERIODE INHOUD TOETS KERNDOELEN TOETSVORM TIJDSDUUR HULPMIDDELEN WEGING HERKANSING CODE 

1 Stuur een mail voorzien van handtekening met logo 
en met als bijlage een word document van 2 blz 
(genummerd) met op blz 1 de titel OneDrive en op 
blz 2 een foto van jouw mappen in OneDrive 

Mail sturen 
Foto in Word 
plakken 

Bewijs 
inleveren via 
mail 

60 minuten PC 
Outlook / Word 

Moet 
voldoende 
zijn 
15% 

Ja  B1101 
K1105 

Stuur een mail met een ppt waarin een stripverhaal 
staat en een YouTube filmpje van jouw favoriete 
artiest 
Evt met presenteren    
https://www.youtube.com/watch?v=EEjJYT7dd1A  
 

Powerpoint Bewijs 
inleveren via 
mail 

60 minuten PC 
Outlook/ 
PowerPoint 

Moet 
voldoende 
zijn 
15% 

Ja  B1102 
K1106 

 

2 Stuur een mail met daarin een link van een door jou 
gemaakt Youtube filmpje en een Filmposter waarin 
je gebruik hebt gemaakt van foto bewerken (je 
eigen hoofd in een filmposter en een grappige) 
Vloggen  

Fotobewerken 
YouTube filmpje 
maken 

Bewijs 
inleveren via 
mail 

60 minuten PC 
Youtube,  
Canva 

Moet 
voldoende 
zijn 
15% 

Ja  B1201 
K1205 

Stuur via de mail een link naar een prezi met daarin 
foto’s van jouw programmeer kunsten met Scratch, 
microbit en code.org en jouw vergelijking met 
powerpoint 

Kennismaken/ 
programmeren  
met, Code.org, 
Scratch 
PresenterenPrezi 

Bewijs 
inleveren via 
mail 

60 minuten PC 
Prezi, Code.org, 
Scratch 

Moet 
voldoende 
zijn 
15% 

Ja  B1202 
K1206 

 

3 Stuur een mail met daarin jouw CV en als profielfoto 
een mooie Avatar. www.Avatarmaker.com en  
https://imagetocartoon.com/  

Avatar en CV 
maken 

Bewijs 
inleveren via 
mail 

60 minuten  Moet 
voldoende 
zijn 
15% 

Ja  B1301 
K1305 

https://www.youtube.com/watch?v=EEjJYT7dd1A
http://www.avatarmaker.com/
https://imagetocartoon.com/


Stuur een mail met daarin een Folder met foto’s 
van het werk van afgelopen jaar bij Future Skills 
(een reclame-poster voor FS dus) 
Bewijs van foto’s maken voor pfw  
Toets fs afgelopen jaar over Word2019 en 
PowerPoint 2019 
Werkhouding: Doet de leerling goed mee, heeft hij 
alles af, behulpzaam 

Folder maken 
met fotocollage 
en eindtoets 
Moet worden 
DigitVO eindtoets 
Word en 
PowerPoint 
 
 

Bewijs 
inleveren via 
mail 

60 minuten PC 
Online 
lesmethode 
DigitVO 

Moet 
voldoende 
zijn 
25% 
 
 

Ja  B1302 
K1306 

 

 

Totaal toetsen telt mee voor:  100%   

 

KORTE OMSCHRIJVING LEERSTOF: 

Periode 1 

Leerstof: Werking office.com met OneDrive en Outlook   
Mailen vanuit Outlook met handtekening 
Eigen logo maken 
Word plaatjes toevoegen, blz nummeren 
Wachtwoord   https://www.lessonup.com/nl/lesson/Bw9vLKEZnXTqrF6ek        https://veiliginternetten.nl/wachtwoordkraak-test/  

Gevaren van internet 
PowerPoint filmpjes toevoegen 
PowerPoint / fotobewerking (strip) 
Werking Elementportfolio.nl / Portfolio als app op je telefoon 

 

Periode 2 

Leerstof: Photocat Fotobewerken 
Vloggen / video op YouTube zetten   https://www.lessonup.com/nl/lesson/9cNL8dakyjfocWMMD  of.   https://www.lessonup.com/nl/lesson/429fA4iHxXvrCdvf8  
Poster maken 

Programmeren met Scratch 
Programmeren met code.org 
Prezi maken 

 

Periode 3 

Leerstof: CV maken in Word (tabellen)  
Excel begroting maken 
Avatar maken 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/Bw9vLKEZnXTqrF6ek
https://veiliginternetten.nl/wachtwoordkraak-test/
https://www.lessonup.com/nl/lesson/9cNL8dakyjfocWMMD
https://www.lessonup.com/nl/lesson/429fA4iHxXvrCdvf8


Fotocollages maken 
Folder maken 
Filmposter maken 

  


