Beroepsgerichte opdracht verbanden 2F/3F
Deze opdracht is deel van het domein verbanden op 2F/3F niveau. Deze opdracht kan een extra punt
op je toets opleveren.
In deze opdracht ben jij werkzaam bij een administratiekantoor. Van je baas ontvang je onderstaande
e-mail, waarin je wordt gevraagd een presentatie te maken.
Eisen van de opdracht:
-

Minimaal 1 tabel
Gebruik MINIMAAL 1 cirkeldiagram, 1 lijndiagram en 1 staafdiagram
Gebruik MINIMAAL 5 diagrammen
Je maakt de opdracht zelf (dus alleen)
Je levert de presentatie/poster/filmpje vóór het begin van de toets in

Programma:
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
Week 8

Maken instaptoets verbanden 2F/3F op Rekenblokken
Werken aan presentatie
Maken lessen verbanden op 2F/3F
Individuele uitleg en uitleg in kleine groepjes over moeilijke stof

Inleveren presentatie
Maken toets 2F verbanden
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Geachte collega,
We zijn benaderd door een rap-duo “shakers”. Zij hebben drie jaar geleden via crowdfunding hun
eerste plaat opgenomen en willen nu alle geldschieters uitnodigen voor een tussenstand. Ze willen
ook een inkijk geven in hun financiële plaatje. Zou jij een korte presentatie kunnen voorbereiden
hiervoor? Hoe je dit wilt doen, mag je zelf weten. Denk aan een PowerPoint, Presi, filmpje of
infographic. De gegevens van 2013 en 2014 heeft Jake in Excel toegestuurd. De gegevens van 2015
heeft hij nog niet in Excel gezet, maar die staan in het mailtje hieronder. Kijk maar even wat je er
mee kunt.
Je hoeft natuurlijk niet alle gegevens te verwerken, kijk maar wat jou interessant lijkt voor de
geldschieters. Er moet zeker iets in over de workshops die ze sinds dit jaar geven, want dat is een
mooie nieuwe inkomstenbron.
De geldschieters zijn veel fans en familie van de jongens, de meeste hebben helemaal geen verstand
van de financiën en dergelijke. Grafiekjes zouden dus heel fijn zijn!
De presentatie is eind Juni. Ze willen graag begin Juni een eerste versie zien. Ik hoop dat dat gaat
lukken.
Groeten,
Jorn
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Van: The Shakers [theshakers@gmail.com]
Datum: 21-03-2016
Aan: Jorn van Arp [jorn@ja-administratie.nl]

Dag Jorn,
Naar aanleiding van ons telefoongesprek stuur ik je hierbij de gegevens van 2013 en 2014. Van
2015 hebben we het nog niet in een documentje staan. Ik kan je wel een aantal gegevens
geven:
-

We zijn dit jaar begonnen met de workshops waar ik je over vertelde. We hebben nu
14 workshops gegeven (het is blijkbaar een gat in de markt!) van 200 euro per
workshop. We hadden verwacht hier veel voor aan PR te moeten doen, maar dat viel
mee. We hebben maar 2500 euro aan PR uitgegeven.

-

We hebben 1100 euro inkomsten uit CD verkoop

-

We hebben 22 shows gespeeld waar we 400 euro per show kregen. Ik denk dat de
gemaakte kosten iets van 50 euro per show zijn.

-

Aangezien we flink meer geld verdienden dan we hadden verwacht, zijn Viey en ik een
weekje naar Spanje geweest om daar nieuwe liedjes te bedenken. Dit heeft 1800 euro
gekost.

-

Al het verdiende geld gaat naar de nieuwe cd die we volgend jaar gaan opnemen (net
als het geld dat we vorig jaar over hielden)!

Ik hoop dat jullie er iets moois van kunnen maken. Mijn moeder komt ook bij de presentatie
en zij heeft echt geen verstand van dit soort dingen. Het is dus fijn als het lekker visueel gaat
zijn.
Ook zullen we na afloop van deze presentatie twee van onze nieuwe nummers gaan spelen!
Ik zie graag begin juni de eerste versie!
Groeten,
Jake
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