Examen VMBO-GL
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versie blauw, onderdeel

C

profielvak-cspe Z&W – GL
opdrachten

Naam kandidaat ____________________________

GP-1600-b-21-1-C-o

Kandidaatnummer ___________

De richttijd voor dit onderdeel is 135 minuten.
Dit onderdeel bestaat uit 5 opdrachten.
Voor dit onderdeel zijn maximaal 33 punten te behalen.
Voor elk opdrachtnummer staat hoeveel punten met een goede uitvoering
behaald kunnen worden.
opdrachten onderdeel C
 een werkkaart en knutselwerkje maken
 een minitoets maken
 activiteiten beoordelen
 een kostenoverzicht maken
 een draaiboek maken

Kindervakantieweek
In de gemeente Bergduin wordt elke zomer een vakantieweek voor
kinderen van 4 tot en met 12 jaar georganiseerd.
Tijdens die week zijn er allerlei leuke activiteiten voor kinderen, zoals een
prinsen- en prinsessenfeest, vliegers maken en een moestuinmarkt.
Ouders en vrijwilligers ondersteunen de pedagogisch medewerkers.
Je helpt mee bij de kindervakantieweek.
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Voor deze opdracht heb je vb_werkkaart_gl en de bijlage nodig.
Tijdens de kindervakantieweek is er een prinsen- en prinsessenfeest.
De kinderen maken voor dit feest zelf een kroon. Jij past de werkkaart aan
en maakt daarna zelf een voorbeeld-kroon.

5p

1

Pas eerst de werkkaart aan en maak daarna zelf de voorbeeld-kroon van
gekleurd papier.
Het knutselwerkje moet aan de volgende eisen voldoen:
 moet in ongeveer 15 minuten door de kinderen gemaakt kunnen
worden
 gebruik de werktekening op de bijlage
 zet vóór het versieren je naam aan de binnenkant van de kroon
 versier de gehele kroon met vier verschillende materialen
 zorg dat de hoge punt aan de voorkant van de kroon nog hoger wordt
door gebruik van versiermateriaal
 maak de voorbeeld-kroon op maat voor jezelf

Voordat je begint
Open het bestand en sla het op als vb_werkkaart_gl_jouw naam.
Uitvoering
Vul de werkkaart aan:
 Zet een toepasselijke titel in de bovenste rij van de werkkaart.
 Noteer tijdsduur en kies de juiste doelgroep.
 Noteer de benodigdheden onder elkaar.
 Kies bij werkwijze de juiste stappen en zet deze in de juiste volgorde.
Let op, er staan ook foute teksten tussen.
 Bedenk en noteer zelf de laatste stap.
 Maak een afdruk van de werkkaart met de knop Print.
 Maak zelf de kroon en gebruik daarvoor deze werkkaart.
 Als je merkt dat je werkkaart nog niet helemaal juist is, mag je deze
aanpassen als de kroon klaar is.
Als je klaar bent
 Pas indien nodig je werkkaart aan, print deze en lever de (laatste)
werkkaart samen met je knutselwerk in bij de examinator.
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15p
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Maak de minitoets bij onderdeel C.

Voor deze opdracht heb je vb_activiteiten_gl nodig.
Tijdens de kindervakantieweek wordt een activiteitendag georganiseerd
voor kinderen van 9-12 jaar. Pedagogisch medewerkers gaan de
activiteiten begeleiden. Je stagebegeleider vraagt jou te beoordelen welke
activiteiten geschikt zijn.

4p

3

Beoordeel de activiteiten voor de kinderen. Als een activiteit niet geschikt
is, noteer dan indien aangegeven een of twee aanpassingen waardoor de
activiteit wél geschikt wordt.
Voordat je begint
Open het bestand en sla het op als vb_activiteiten_gl_jouw naam.
Uitvoering
 Lees eerst de tekst in het blokje rechts van de tabel.
 Geef aan waaraan de activiteit voldoet. Je mag meerdere keuzes
maken.
 Geef daarna aan of de activiteit geschikt of ongeschikt is.
 Als een activiteit ongeschikt is; noteer in het tekstvak dan de
aanpassing(en) waardoor deze activiteit wél geschikt wordt.
 Beoordeel alle activiteiten op deze manier.
Als je klaar bent
Maak een afdruk met de knop Print.
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Voor deze opdracht heb je de uitwerkbijlage nodig.
Tijdens de moestuin-markt worden producten verkocht die kinderen
hebben gekweekt in moestuinbakken. Jij gaat de kosten berekenen voor
de aanschaf van de producten.

5p

4

Vul de kostenberekening in de uitwerkbijlage in.
Houd rekening met de acties in de winkel en de
volgende punten:
 Er zijn 24 kinderen en 8 moestuinbakken
 Elke moestuinbak heeft 16 vakken
Drie kinderen doen samen met één moestuinbak:
 elk kind krijgt 4 vakken
 de drie kinderen delen samen de overige 4 vakken
Elk kind krijgt voor de eigen vakken:
 4 sla-plantjes
 3 aardbeienplantjes
 2 kruidenplantjes
 1 tomatenplantje
Elke drie kinderen samen krijgen:
 2 zakjes radijszaad
 1 zakje bloemzaad
 6 lente-uitjes
 2 rabarberplantjes



De
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Voor elk vak van de moestuinbakken is er een naambordje nodig
waarop de naam van het product wordt geschreven.
Voor een gunstige groei is er per twee moestuinbakken, 1 zak
biologische voeding nodig.
producten worden bezorgd, de bezorgkosten zijn:
tot € 75,00: € 10,00
van € 75,00 tot en met € 150,00: € 7,50
van € 150,00 tot en met € 200,00: € 5,00
boven € 200,00: gratis
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Voor deze opdracht heb je het bestand vb_draaiboek_gl nodig.
Op 25 juni is er van 10.30 – 15.00 uur een moestuin-markt. Producten uit
de moestuinen van de kinderen worden verkocht in marktkramen.
Jij helpt mee bij de voorbereiding en vult het draaiboek in.

4p

5

Vul het draaiboek in en houd rekening met werkdagen en afspraken.




Jan is de leidinggevende, hij werkt maandag tot en met donderdag en
nooit op een vrijdag.
Peter is medewerker en werkt alle werkdagen, behalve op de
woensdagmiddag.
Kim is medewerker, ze werkt alle werkdagen, behalve op de
donderdag.

Voor de organisatie van deze markt zijn de volgende afspraken gemaakt:
 Eén maand vóór de markt reserveert Jan de marktkramen.
 Twee weken vóór de markt regelt Peter een aankondiging in de krant.
 In de week van de markt bouwt Peter, op zijn vrije middag, om
16.00 uur de marktkramen op samen met Jan.
 Op de zaterdagochtend vóór de markt maken de ouders om 10.00 uur
posters.
 Op de dag van de markt richten de ouders om 9.00 uur de
marktkramen in.
 De maandag vóór de markt maken de kinderen om 8.30 uur
vlaggetjes.
 In week 24 maakt Kim op donderdag om 20.00 uur jam van aardbeien
uit de tuin.
 De laatste avond vóór de markt heeft Peter van 19.00 tot 20.00 uur
overleg met de ouders (om de afspraken door te nemen).
Direct na dit ouderoverleg bakt Peter samen met de ouders
rabarbertaarten.
 Dinsdags vóór de markt zetten ouders plantjes in potjes.
 Direct na afloop van de markt helpt iedereen opruimen.
 Op de maandag ná de markt wordt om 18.00 uur geëvalueerd door
leidinggevende en ouders.
 De dag na de markt brengen ouders overgebleven producten naar de
voedselbank.
 Op de ochtend van de marktdag plukt Kim één uur voor de begintijd
snijbloemen (voor de verkoop).
 Tijdens de markt staan ouders en kinderen in de marktkramen.
 Vanaf 10.30 uur verzorgt Peter drankjes voor medewerkers.
 Tijdens de verkoop vult Kim vanaf 11.00 uur de marktkramen aan.
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Voordat je begint
 Open het bestand en sla het op als vb_draaiboek_gl_jouw naam.
 Vul je naam en kandidaatnummer in.
Uitvoering
 Geef het draaiboek een naam.
 Vul het draaiboek voor de moestuin-markt in. Lees eerst de uitleg.
 Als er geen begintijd gegeven is, hoef je deze niet in te vullen.
 Zet bij elke fase de activiteiten in juiste volgorde van datum en tijd.
Gebruik de knop ‘sorteer’.
Als je klaar bent
Maak een afdruk met de knop Print.

Als je klaar bent met dit onderdeel lever je alle documenten in.
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