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WER

Pen
voor je klant!

Het Strabrecht College is een Brainportschool.
Dat houdt in dat we samenwerken met de omgeving. 

Precies wat we nu in deze opdracht gaan doen.
Je krijgt een opdracht van een bedrijf uit het centrum in Geldrop.

je naam: ............................................................



Beste creatieve Mavo 4 leerlingen,

Voor jullie ligt de eerste opdracht van het examenjaar 2018-2019.

Komend jaar gaan we jullie voorbereiden op je eindexamen Beeldend. 
Daarin hoort ook grafisch, media vormgeving.

Na jullie examen is de kans groot dat een creatieve MBO zoals 
het St Lucas of De Rooi Pannen op jullie pad komt. 

Deze opdracht laat je kennis maken met de échte wereld van 
de Reclame, Media vormgeving. 

Je gaat een ontwerp maken voor een échte klant!
Je leerdoel is het luisteren naar de klant en vormgeven wat hij/zij vraagt. 

Daarin kan jij je creativiteit laten zien. 
Deze is zeer nodig, daar vragen ze juist naar.

Onderzoek: wat vraagt je klant. 
Ontwerp: maak een uitgewerkte kleurschets van je idee 

Onderneem: maak je flyer voor de klant.

Alvast heel veel plezier. 

We nemen samen de opdracht door. 
Mocht je daarna nog vragen hebben ben je altijd welkom. 

Elke Meulendijks
Docent Art & Design

e.meulendijks@strabrecht.nl
0623119375
lokaal 121

Mediavormgeving



 
Als je voor het eerst kennis maakt met het bedrijfsleven verwacht  
je natuurlijk dat de mensen van dat bedrijf je helpen.  
Maar van jou als leerling verwachten we ook het één en ander! 

 
AFSPRAAK met het bedrijf

1. Controleer voordat je een afspraak gaat maken bij wie je je kan melden. 
Wie is de contactpersoon? .................................................................
Deze naam kan je vinden op de lijst door je docent gegeven.

2. Je belt netjes op. Pak hier even de tijd voor. 
Geef je voornaam en achternaam en natuurlijk dat je namens 
het Strabrecht College belt.  
Kijk even welke tijd het beste uitkomt voor beide partijen. 
Noteer deze afspraak beide in je agenda.............................................. 
Let op: er mag geen les uitvallen hiervoor!

3. Je gaat samen met je klasgenoot op bezoek bij het bedrijf. 
Ben op de afgesproken tijd daar. Niet te vroeg en niet te laat! 
Bij binnenkomst stel je je voor en geeft netjes een hand. 
 
4. Neem voor dit gesprek een pen, schrift en vragenlijst mee. 
Deze vragenlijst staat verderop in dit boekje. 
Maar ook een fotocamera voor het maken van de eerste indrukken 
voor in je fotoverslag.  
Vraag altijd even toestemming, voordat je een foto van iemand maakt. 

5. Na het samen invullen van de vragenlijst maak je meteen een tweede 
afspraak om je gemaakte schetsen te tonen. 
Dit zal in week 37 zijn. Vóór 16 september.
Noteer ook deze datum en tijd samen goed in je agenda.........................

6. Heb je alle informatie, denk je? 
Dank je contactpersoon voor het gesprek. 

7. We hebben een deadline, dus let op je tempo. 
Alles moet in de week van 8 oktober af zijn!

8. Mochten er problemen zijn, blijf daar dan niet mee rondlopen. 
Ga een gesprek aan met je docent.

Stappenplan 



VRAGENLIJST bij FLYER 

Waar moet de FLYER over gaan? Speciale actie? Een product of dienst?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Hoe groot mag de FLYER zijn? (A4 - A5 is een halve A4)
.........................................................................................................................

Wat voor tekst moet er op staan? Heeft de klant zelf al een tekst? 
Zou je die mogen gebruiken? Kan de klant dit mailen? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Wat voor afbeelding(en) moet(en) er op staan? Heeft de klant zelf al mooie  
afbeeldingen? Zou je die mogen gebruiken? Kan de klant dit mailen? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Wat is de doelgroep (soort klanten)  ......................................................................
.........................................................................................................................

Wat zijn de kleuren van de huisstijl?  .....................................................................

Wat is het logo van het bedrijf? Vraag een voorbeeld.   .............................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Algemeen deel: 
Mijn bedrijf heet .............................................................................................
Mijn contactpersoon van dit bedrijf heet ............................................................
Ik kan haar/hem bereiken op email / telefoon ....................................................
....................................................................................................................
Welke producten worden er verkocht? Of wat doet dit bedrijf? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................



Welke sfeer moet je FLYER hebben?
Zakelijk? Gezellig? Gezond? Vers? Duurzaam? .........................................................
.........................................................................................................................

Welke social media heeft het bedrijf? 
.........................................................................................................................

Wat is het website adres?
.........................................................................................................................  

Welke openingstijden heeft het bedrijf?
.........................................................................................................................

Moet de FLYER uitgedeeld worden? (Print/Drukkosten voor de klant) 
.........................................................................................................................
Wanneer uitgedeeld? 
.........................................................................................................................
evt. Door wie uitgedeeld?
.........................................................................................................................

Wat wil je nog meer weten? Wat moet er nog meer op je FLYER?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Welke dag kan je samen met je klasgenoot de schetsen komen laten zien? 
Week 37 
Maak een nieuwe afspraak vóór 16 september!!! 
Afspraak gemaakt op ...............dag .....september ................uur
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

 Veel plezier!!!



Met dank aan alle contactpersonen, bedrijven en winkeliers 
die vrijwillig meewerken aan dit geweldige leerproces! 

voorbeelden

Deze opdracht komt mede tot stand door de fijne samenwerking met  
Buro-é, Langstraat 28, 5664 GH Geldrop.  

Buro-é, voor vragen over je interieur, 
hulp bij de aankoop van woonaccessoires of een passend kado. 


