Reisbureau de Meent
Landenproject groep 8, maart 2015

Plak hier je eigen vakantiefoto

Werkboekje van: …………………………………………………………………………….

1. Introductie
De tijd van het plannen maken voor de zomervakantie is weer aangebroken. Waar gaan
we naar toe, hoe gaan we, waar gaan we slapen en eten? Ook gaan we alvast kijken wat
er in de omgeving allemaal te doen is.
Schrijf hieronder een aantal zaken op waaraan de ideale vakantie voor jou aan moet
voldoen.
•
•
•
•
•
•
•
Beschrijving van de opdracht
Groep 8 is tijdens dit project een reisbureau voor de juffen en meesters van de Meent.
Jullie gaan hen advies geven waar ze het beste naar toe kunnen gaan, hoe ze er naar toe
gaan en wat ze daar allemaal kunnen gaan doen. Jullie moeten zo volledig mogelijk zijn,
dus daar hoort ook een begroting bij (hoeveel gaat alles kosten), waar ze kunnen eten en
slapen, welke activiteiten ze daar kunnen ondernemen. Ook willen ze graag wat
algemene informatie van het land dat ze gaan bezoeken.
De eisen voor de presentatie staan op bladzijde 3 en 4 (bij stap 5, conclusie).
2. Verkennen
Er zal binnenkort een reisadviseur in de klas komen. Zij zal wat vertellen over haar
beroep, maar jullie mogen haar ook vragen stellen.
Welke vragen zou je aan de reisadviseur willen stellen? Schrijf ze hieronder op:
1
2
3
4
5
6
7
8
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Maak hier aantekeningen van het bezoek van de reisadviseur:

3. Opzetten onderzoek
a. Voor wie gaan jullie de vakantiebestemming bedenken? ………………………………………..…..
(heb je die persoon wel eerst gevraagd?).
b. Welke vragen ga je die persoon stellen? Schrijf ze hieronder op:
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c. Je zou het interview kunnen opnemen (wel eerste vragen). Wat heb je allemaal
nodig voor het interview en wie zorgt daarvoor?

4. Uitvoeren onderzoek
a. Maak een afspraak met de betrokken leerkracht.
b. Bereid het interview goed voor, oefen desnoods een keer met de vragen en
eventueel met het opnemen.
c. Voer het interview uit. Neem het op of maak aantekeningen tijdens het
interview. De antwoorden zijn natuurlijk belangrijk voor de uitvoering van je
onderzoek.
d. Werk je interview uit, schrijf de antwoorde op je vragen op. Kom je er nu achter
dat je nog meer vragen hebt? Ga dan naar die persoon of mail hem of haar met
de laatste vragen.
e. Voer het onderzoek uit. Verdeel de taken goed, laat niet 2 personen al het
onderzoekwerk doen. Het is best veel!
5. Conclusie
In je conclusie (advies aan de klant) moeten tenminste de volgende onderdelen worden
opgenomen:
a.
b.
c.
d.

Duur en tijd van het jaar?
Hoeveel personen en leeftijd?
Welk land(en) (en waarom gekozen)? Veiligheid van het land…
Algemene informatie van het betreffende land (ligging, hoofdstad, munteenheid, natuur,
taal, geloof, kunst, kleding, emancipatie, eten, inwoners, klimaat). Als er meerdere
landen worden bezocht, kies voor dit onderdeel één land uit.
e. Welk vervoermiddel? (vertrektijden trein/ vliegtuig/ bus)
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f.
g.
h.
i.
j.

Route (naar land toe of tijdens rondreis)
Waar/ hoe slapen?
Welke activiteiten (toeristische attracties, sportieve activiteiten, enz.)?
Waar eten? Of zelf koken?
Begroting (wat zijn de kosten (alles) en klopt dit met wat de persoon eraan wil uitgeven?)

6. Presenteren
a. Maak een presentatie over je uiteindelijke advies. Zet in je presentatie alle onderdelen
zoals ze benoemd zijn bij stap 5. Het mag niet langer duren dan 10 minuten.
b. We bekijken de presentaties eerst in de klas, andere kinderen mogen tips en tops geven.
Daarna kan je nog een les besteden aan het aanpassen (reviseren) van je presentatie.
c. Maak er daarna een filmpje van (dit kan je misschien beter thuis doen, dat werkt wat
rustiger). Gebruik daarvoor http://www.screencast-o-matic.com/
Je zal in de klas uitleg krijgen hoe je dit moet doen, maar als je het niet meer weet kan je
hier ook vinden hoe het moet: http://www.slideshare.net/kennisnet/handleidingscreencast-maken
d. Sla het gemaakte filmpje op als video-bestand en stuur dit naar je eigen leerkracht.
e. Na goedkeuring kan je het opsturen naar de leerkracht voor wie je het filmpje hebt
gemaakt.
f. Als het goed is krijg je feedback van de leerkracht voor wie je het filmpje hebt gemaakt.
Dit zal ook gebruikt worden bij de uiteindelijke beoordeling van het project.

Veel succes en plezier bij dit project!
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