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Bovenstaande tabel geeft weer welke media en contactmomenten voor deze opdracht van
toepassing zijn. Verzeker u ervan dat u van alle deze punten de juiste informatie heeft, dus
datums en tijdstippen, locaties en benodigde media.
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Vanuit de Bouw Educatie Groep komt de opdracht een brug te ontwerpen, welke voor de
oversteek van ‘de Gender’ moet zorgen.
Wat moeten de leerlingen opleveren
De leerlingen moeten op de website van BrainTrigger een zo volledig mogelijke inzending
maken van hun ontwerp.
De bedoeling is dat leerlingen in de klas dus een brug op schaal gaan bouwen. In hun
inzending moeten ze laten zien dat aan de eisen, zoals sterkte en veiligheid, is nagedacht.
Op de website wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van alle Multimedia technieken van
tegenwoordig. Zo moeten de leerlingen in staat zijn een mooie inzending te verzorgen
bestaande uit tekst, foto’s en zelfs video indien gewenst. Natuurlijk kunnen ook bestanden
zoals eventuele presentaties bijgevoegd worden.
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Tijdens de ontwerpperiode worden de leerlingen aangespoord informatie op te
vragen bij de opdrachtgever!
De tijdslijn in de leerling documentatie is een voorstel. De uiterste inzenddatum is op
de site te vinden.
Alle ontwerpen zullen van tijd tot tijd geëxposeerd worden op de website. Bewaar
ontwerpen wel nog, want de mooiste ontwerpen krijgen de mogelijkheid deze in het
echt te presenteren tijdens de BrainShow (zie website)
We geven de leerlingen zo veel mogelijk vrijheid in zijn ontwerp. Ontstaan er
hierdoor onduidelijkheden, dan is de opdrachtgever ook voor u via de website direct
te bereiken. U kunt zich ook altijd richten naar info@braintrigger.nl

Succes!

