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Naam: 
 
Klas: 
 
Groep: 
 

 
 

OPDRACHT 1 LITTLE THINGS ABOUT ME 
 
LEERDOELEN COMPETENTIE 1 MEDIA GEBRUIKEN 
   Bedienen 
   Organiseren 
   Produceren  

 

COMPETENTIE 2 MEDIA BEGRIJPEN 
Reflecteren 

 

OPDRACHT   
 
Je ontwerpt een infographic over jezelf. Een infographic is een informatieve illustratie waarbij 
tekst, beeld en data worden gebruikt om info kort en bondig weer te geven. Je doet dit op een 
originele en creatieve manier. 
 
Het ontwerpen van je infographic doe je via de tool Canva.  
 
 

STAPPENPLAN 
 
Stap 1: Je start met een brainstorm op papier. In de brainstorm denk je na over wat je wil 
vertellen over jezelf in de infographic. 
 
Stap 2: Na de theorieles ‘Me, myself and I’ ga je na of wat je over jezelf in de brainstorm vertelt 
passend is. Ga na wat ontbreekt en welke informatie je eventueel weg wil laten.  
 
Stap 3: Je verzamelt de nodige afbeeldingen om je infographic te maken. Je gaat hierbij na wat 
de mogelijkheden zijn met de tool Canva. Je start met het opmaken van een infographic vanuit 
een bestaand sjabloon.  
Je gebruikt het account dat je hebt aangemaakt tijdens de workshop ‘Google-account’. 
 
Stap 4: Je vraagt feedback aan de leerkracht terwijl je aan het werk bent. 
 
Stap 5: Je werkt je infographic thuis af tegen volgende les. 
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Stap 6: Op school download je onder begeleiding van de leerkracht de afgewerkte infographic 
en sla je deze op in de uploadzone.  
 
Stap 7: Je presenteert jouw infographic aan je medeleerlingen en leerkracht aan de hand van 
een bingospel. 
 
 

PRODUCTCRITERIA   

 
Je infographic bevat 

q algemene informatie over jezelf: naam, leeftijd, woonplaats, broer en/of zussen; 

q bevat een quote (een citaat, een spreuk, een uitspraak) die bij jou past; 

q minstens twee positieve én twee negatieve (karakter)eigenschappen; 

q enkele interessante weetjes: lievelingsmuziek, favoriete reisbestemming, coolste 
muziekinstrument, lievelingsdier, interesses, geheimen, hipste film, bijzondere 
kwaliteiten die je bezit …; 

q minstens één foto die je via Google hebt gevonden. 

Je infographic  

q vormt een samenhangend geheel; 

q is creatief. 

Je maakt gebruik  van correcte en gepaste taal.  

 

 
MIDDELEN 
 
Tool: www.canva.com 
 
Cursusblad met de uitgewerkte brainstorm 
 
Theorieles ‘Online identiteit: Me, myself and I’ 
 
Workshop ‘Google-account’ 
Workshop ‘Afbeeldingen’ 
Workshop ‘Canva’ 
Workshop ‘Infographic’ 
 
Rapport:  Opdracht 1 Little things about me 
	
	


