MVI/
AV&IA
SEII oefenopdracht
Opdracht
• film monteren
website maken
Je krijgt 2.5 uur de tijd om een simpele clip te
monteren, om een website te maken en om de clip in
de website te plaatsen.

Werkwijze

•• bekijk de demo van de docent en/of de
aangeleverde demo filmpjes

•• bewaar al je werk en documenten die je gebruikt

••

••
••
••
••
••

in een nieuwe map in je OneDrive

de videoclip

•• monteer een video clip van precies 30 seconden
van de aangeleverde clips

•• gebruik één van de aangeleverde audio files.
•• zorg dat de beelden én de audio een fade-in
••
••
••
••
••
••

en een fade-out hebben aan het begin en het
einde.
gebruik beelden van 3 verschillende
onderwerpen in je film
zorg dat slechte filmmomenten niet in jouw clip
terecht komen
zet vlak voor het einde van de clip:
made by <jouwnaam> boven de filmbeelden
exporteer je clip met de volgende gegevens:
format H.264
preset HD720p25
geef de clip de naam: videoclipvoornaam
dus zonder spaties en leestekens
bewaar de clip in dezelfde map als waar je
website komt te staan

de website

•• maak een website met drie pagina’s:

••

- hoofdpagina
- over mij
- de videoclip
zorg dat de vormgeving en indeling van de
drie pagina’s exact gelijk is
gebruik maximaal één lettertype
dit lettertype moet schreefloos zijn
zet op de hoofdpagina een welkomstekst
zet op de ‘over mij’ pagina informatie van jou:
- voor- en achternaam
- klas
- school
- gebruikte apparatuur
- gebruikte software
- foto van jezelf
- informatie over jou
de videoclip moet op de 3e pagina komen.
Dit doe je met de info en code die in dit
document staat:

link naar Word document

•• Type deze exact over, geef na elke regel een enter
•• save je website vaak tussen door
•• export je website naar HTML in een nieuwe map
•• comprimeer deze map
•• lever de ZIP in via Magister

load link

videoclip down

Links

•• instructie videos
videoclip: https://vimeo.com/191123237/39589c3c8d
Muse: https://vimeo.com/191123236/38d81c4bc2
Lokaal video import in Muse: https://vimeo.com/145875830

d
music downloa

link
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Criteria

BEGINNER

Creativiteit &
Vormgeving

het ontwerp is weinig creativiteit

het ontwerp is behoorlijk creatief
gemaakt

enorm creatief gemaakt

de site is niet overzichtelijk

de site is overzichtelijk

de site is zeer overzichtelijk

de site voldoet aan minder dan
75% van de eisen

het werk is bewaard in een
nieuwe map in de One Drive

de site voldoet aan alle eisen

Technisch

GEVORDERD

de film is precies 30 seconden

EXPERT

de site is responsive

er zijn beelden van 3 onderwerpen
de beelden hebben een fade in en
een fade out
de audio heeft een fade in en een
fade out
de juiste titel staat boven de
filmbeelden
de clip is juist geexporteerd
de clip heeft de juiste naam
de website heeft de 3 paginas
er is één font gebruikt
het font is schreefloos
op de pagina staan de juiste
teksten
de videoclip is juist geplaatst
de site is juist geexporteerd naar
een nieuwe map
de site is gecomprimeerd
ingeleverd

Werktempo

de site is niet op tijd klaar

de site is net op tijd klaar en
voldoet aan de gestelde eisen

de site is ruim op tijd klaar en
voldoet ook nog aan alle eisen

