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TAAK 1
KENNISMAKENMET RECREATIE

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je een collage of poster over dingen die je graag doet in je vrije tijd.

In deze taak leer je:
1. wat recreatie is
2. op welke manieren je recreatie kunt indelen.

Opdracht 2 Wat is vrije tijd
Vrije tijd kun je op verschillende manieren indelen.

Lees Tekstbron 100 Vrije tijd.

a. Welke twee soorten vrije tijd zijn er?

1.

2.
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b. Wat is het verschil tussen deze twee tijden?

c. Welke soort verplichtingen heb je op deze dag?

Noodzakelijke verplichtingen
(bijvoorbeeld douchen, eten)

Externe verplichtingen (sociale
verplichtingen, feestjes)

Dag

woensdag

Welke soort verplichtingen heb je het meeste op deze dag, externe verplichtingen of noodzakelijke
verplichtingen? Waarom is dit zo denk je?

Opdracht 3 Collage of poster maken
Wat doe jij het liefst in je vrije tijd? Maak een collage of poster van je favoriete vrijetijdsbestedingen.

Gebruik Stappenplan Mindmapmaken.

a. Maak eenmindmapmet daarin alle dingen die je graag doet in je vrije tijd.

b. Zoekmet behulp van demindmap plaatjes van de dingen die jij graag doet in je vrije tijd. Denk aan:
• de plaats waar je de activiteit uitvoert
• materialen die je nodig hebt om de activiteit uit te voeren
• mensen die met jou de activiteit doen.

Gebruik Stappenplan Collage maken en Stappenplan Poster maken.

c. Maak van alle plaatjes een collage of poster. Dat mag op papier of op de computer.
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d. Plak de plaatjes op de poster of de collage. Zorg dat:
je bij de plaatjes zet wat je ziet
je uitlegt waarom jij deze activiteit graag doet in je vrije tijd
de poster netjes is
jouw naam en klas op de poster staan

e. Controleer of je alle hokjes bij vraag d af kunt vinken. Ja? Lever dan jouw collage of poster in bij je
docent.

TAAK 2
GESCHIKT VOOR DE RECREATIEBRANCHE?

Opdracht 1 De leerdoelen
Lees de leerdoelen.

In deze taak:
1. maak je een digitaal prikbord van jouw droomberoep in de recreatiebranche
2. leg je in een film uit waarom jij geschikt bent voor jouw droombaan in de recreatie.

In deze taak leer je:
1. welke beroepen er in de recreatiebranche zijn
2. welke eigenschappen je nodig hebt om in de recreatie te werken
3. wat kennis, vaardigheden en beroepshouding zijn
4. welke kennis, vaardigheden en beroepshouding je in de recreatiesector nodig hebt.

Opdracht 2 Beroepen in de recreatie
Er zijn veel soorten bedrijven die recreatie-activiteiten aanbieden. Bij deze bedrijven werken mensen
die zich bezighoudenmet de recreatie-activiteiten. In de recreatiesector zijn heel veel beroepen.

Lees Tekstbron 105 Beroepen in de recreatiesector.

a. Bij welke beroepen ben je voor de schermen actief en heb je veel contact met gasten?
Bij welke beroepen werk je meer achter de schermen? Vul het schema in.Bij sommige beroepen
werk je voor en achter de schermen.

Achter de
schermen

Voor de
schermen

Beroep

Frontoffice-medewerker/Receptionist

Medewerker zwembad/kuuroord

Badmeester

Medewerker recreatie (bijvoorbeeld op een camping of
bungalowpark)

Animatiemedewerker
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Achter de
schermen

Voor de
schermen

Beroep

Medewerker technische dienst bungalowpark/camping

Medewerker huishoudelijke dienst bungalowpark/camping

b. Werk jij liever voor of achter de schermen? Leg je antwoord uit.

c. Welk beroep lijkt je het leukst? Leg je antwoord uit.

d. Je maakt een digitaal prikbord over het beroep binnen de recreatie dat je het leukst lijkt. Op het
prikbord laat je zien:
• hoe de beroepsbeoefenaar eruitziet (heeft deze speciale kleding aan bijvoorbeeld?)
• vier afbeeldingen van activiteiten die de beroepsbeoefenaar in zijn werk doet
• één film van de beroepsbeoefenaar in actie
• een afbeelding of film van de werkplek van de beroepsbeoefenaar
• vier linkjes naar bedrijven waar iemandmet dit beroep werkt.

Zorg dat je bij alle afbeeldingen, films en linkjes noteert wat je ziet.

Gebruik Stappenplan Interactief prikbord maken.

e. Sla je prikbord op als: Beroep_[jouwnaam].
f. Beoordeel je werk.

Ik heb:

vier afbeeldingen opmijn prikbord

één film opmijn prikbord

vier linkjes opmijn prikbord

bij elke afbeelding, film of link een uitleg wat je op de afbeelding ziet

het prikbord opgeslagen als: Beroep_[jouwnaam].
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