
Arrangementen Modern Skills 
 
Voor elk arrangement geldt: 

• je hebt 4 werkblokken van 2 ½ uur. 
• je werkt in een groepje van 3 à 4 personen. 

 
De digitale wereldreis 
Plan een wereldreis waarbij je ieder continent bezoekt. Maak met behulp van de Greenscreen minimaal 1 foto 
op elk continent. Vertel wat je op elke plek hebt gezien, gehoord, geproefd… etc. Presenteer je wereldreis in 
een vorm naar keuze tijdens het 4e blok.  
 
Willie Wortel 
Ga brainstormen over een uitvinding. Wat heb je nodig om je uitvinding te realiseren? Maak je uitvinding, op 
papier of in het echt en presenteer het tijdens het 4e blok.  
 
Verslaving 
Brainstorm over verschillende soorten verslaving die je kunt hebben. Bespreek voorbeelden van verslavingen 
waarover je gelezen of gehoord hebt. Bespreek nu met elkaar wat jouw ‘verslaving’ is. Wat doe je / eet je / 
drink je wat eigenlijk niet goed voor je is? Maak een plan voor de komende 4 weken waarin je jouw verslaving 
te lijf gaat en daag anderen uit om hetzelfde te doen. In je eindpresentatie tijdens het 4e blok geef je samen 
informatie over 1 soort verslaving, en presenteer je kort hoe je eigen challenge is verlopen.  
 
Dagboek van een brugklasser 
Maak een vlog over een dag uit het leven van een brugklasser. Gebruik je mobiel om te filmen en foto’s te 
maken. Bewerk je filmpje met Moviemaker en presenteer je film tijdens het 4e blok.  
 
Tijdschrift 
Maak een reistijdschrift over een land naar keuze. Kijk naar voorbeelden van andere tijdschriften om ideeën op 
te doen. Beschrijf wat je er kunt doen / bezoeken / eten etc. Zoek plaatjes. Tijdens het 4e blok lezen en 
beoordelen we elkaars tijdschrift.  
 
Word-expert 
Je gaat computerlessen verzorgen in het bejaardenhuis. Je maakt een lesboekje over Microsoft Word. Het 
moet zo geschreven zijn dat elke beginner er mee aan de slag kan. De basisprincipes moeten in dit boekje 
uitgelegd worden. Tijdens het 4e blok bekijken en beoordelen we elkaars lesboekje.  
 
Frans & skills 
Werk met 5 personen, als dit niet uitkomt is 4 of 6 ook een optie. Maak een voorstelling van het verhaal ‘Les 3 
petits cochons’. Je mag zelf weten in wat voor vorm je de voorstelling presenteert. De presentatie is op 
(datum). Maak ook een uitnodiging voor familie, vrienden, etc.  


