Bijlage 3 De pilot van de Entreeopleiding

Het Entree evenementenbureau
Projectdagen Entree Zuidoost 18 / 19 / 20 april 2016
Uitwerking deelopdracht handel
Jouw school organiseert een evenement.
Natuurlijk wil je dat de bezoekers van dit
evenement wat kunnen drinken en eten.
Opdracht:
Maak een begroting waarin je de
kosten en opbrengsten noteert van de
toegangskaarten. Hou rekening met de
aantallen kaarten.
Maak een begroting waarin je de
kosten en opbrengsten van de catering
(eten en drinken) noteert.
Maak een begroting waarin je de
kosten en opbrengsten noteert van de
uitnodigingen noteert.
Verzamel de drie begrotingen en maak
er één totaal begroting van.
Uitwerking deelopdracht administratie
Uitnodigingsbrief maken voor leerlingen en
medewerkers ROCvA zodat zij op de hoogte zijn
van het evenement op woensdag 20 april.
Opdracht:
Je stelt de brief op waarmee de entreeopleiding de leerlingen en
medewerkers uitnodigt voor het
evenement.
In de brief staat tenminste: adres
College Zuidoost (bovenaan), Locatie
van het evenement (daaronder),
aanhef (geachte….), informatie over het
evenement (wat is het , wanneer is het,
hoe laat is het en tot hoe laat is het?),
afsluiting van de brief (bijvoorbeeld:
mocht u nog vragen hebben….).
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Uitwerking deelopdracht ICT
Maak in Prezi, Powerpoint of een ander
programma een ontwerp waarin het
programma van de dag duidelijk wordt.
Opdracht:
Je ontvangt van de administratieleerlingen het draaiboek.
Kies een duidelijk lettertype.
Maak een mooi ontwerp (voor
beamer en op papier).

Uitwerking deelopdracht beveiliging
Je gaat een plattegrond maken van de
uitvoeringslocatie. De indeling van de ruimte
moet veilig zijn, d.w.z. dat je voldoende zit- en
loopruimte hebt en dat het publiek in het
geval van een calamiteit snel weet waar de
nooduitgangen zijn.
Opdracht:
Teken op een A3 vel de ruimte.
Teken een veilige opstelling van de
tafels en stoelen. Hou rekening met
het te verwachten aantal mensen.
Geef op de plattegrond aan waar de
looproutes zijn.
Geef op de plattegrond aan waar de
nooduitgangen zijn.

Team beveiliging (
plattegrond maken,
indeling rooster en
beveiliging objecten)

Bij het maken van de opgaven komt het schattend vermogen van rekenen in al zijn facetten aan de
orde.
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De catering( keuze uit twee begrotingen) Opvallend is
dat de ene groep heel realistisch heeft geredeneerd en de andere groep vanuit het totaal van
ongeveer 50 leerlingen.

Producten

Per stuk in €

Antal

Totaal bedrag in €

Cola basic

0,25

19

€ 4,75

Orange basic

0,18

19

€ 3,42

Coca cola

0,50 (ACTIE)

19

€ 9,5

Fanta

0,50 (ACTIE)

19

€ 9,5

Bara

0,75

50

€ 37,5

Pastei

1,00

50

€ 50

Roti rol kip

3,50

20

€ 70

Kip burger

1.50

50

€ 75

Koekjes Verkade

0.10

100

€ 10

AH servetjes

0,65

2 (200 stuks)

€ 1,30

De begroting.
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Een deel van het evenement betreft een modeshow……..

Modeshow Verschillende culturen
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