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Opdracht
• Interactieve nieuwsbrief
In InDesign kun je veel verschillende soorten documenten maken. Denk aan producten die uitgeprint
worden zoals flyers en posters. Maar ook documenten die je op je computer of tablet kunt bekijken,
zoals epub’s. Er is nog een soort: interactieve pdf.
Bij drukwerk maak je een pdf met afbeeldingen en
tekst. Bij een interactieve pdf kun je ook hyperlinks,
filmpjes en geluid toevoegen.
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In deze opdracht ga je individueel een interactieve
pdf maken over je zelf ontworpen school. Je mag je
werk van wiskunde ook gebruiken bij deze opdracht.

Werkwijze

•• Verzamel de informatie en afbeeldingen in een
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aparte map op je computer
Bekijk het pinterest-bord over lay-out
Maak een lay-out schets op A4-papier
Bepaal de typografie
Werk je lay-out schets uit in InDesign
Voeg filmpjes, geluid en hyperlinks toe
Controleer je werk of het voldoet aan de eisen
Exporteer je document naar PDF (interactief)
Lever je PDF en ingescande schets in Magister in

De nieuwsbrief geeft meer informatie over jouw
ontwerp voor de school. Je mag alle bestanden die je
bij andere vakken/onderdelen maakt ook gebruiken
in je nieuwsbrief.

Links
•• Pinterest-bord over lay-out
•• Tips voor een goede nieuwsbrief
•• Voorbeelden lay-out digitale nieuwsbrief
•• Wat vooral niet te doen in nieuwsbrief
•• Ten commandmens of typography
•• Tips bij combineren lettertypes
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Tips voor de vormgeving
---

--

 ies eerst het lettertype uit voor de platte tekst.
K
Zoek dan een contrastrerend lettertype uit voor
de koppen.
Kies maximaal 3 bij elkaar passende kleuren uit.
Als je een mooie afbeelding gevonden hebt, dan
kun je met het gereedschap Kleurthema in InDesign zelf een palet samenstellen. Of kies er een
uit op deze website. Kijk ook eens bij de trends
van nu.
Denk ook eens aan scheidingslijnen, gekleurde
vlakken, omlijning van vlakken, tekstomloop en
kolommen in je lay-out ontwerp.

Checklist
• Interactieve nieuwsbrief
☐☐Is gemaakt op A4
☐☐Bevat een titel bovenaan document
☐☐Bevat minimaal 3 afbeeldingen
☐☐Bevat minimaal 1 filmpje
☐☐Koppen hebben andere vormgeving dan platte
tekst (lettertype/-kleur/-grootte)
☐☐Platte tekst is niet groter dan 14 pt
☐☐Maximaal 3 kleuren gebruikt
☐☐Meerdere kleine artikelen verwerkt
☐☐Prettig om te lezen
☐☐Geëxporteerd als interactieve PDF

Links
•• Pinterest-bord over lay-out
•• Tips voor een goede nieuwsbrief
•• Voorbeelden lay-out digitale nieuwsbrief
•• Wat vooral niet te doen in nieuwsbrief
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