Jaarlijn PPT sjabloon om infografics per leerjaar te maken en zo een samenhangend cyclisch proces aan
lob (ervarings- en reflectie-) activiteiten en ouder activiteiten in beeld te brengen.
Toelichting gebruik:
Er zijn 4 mogelijke achtergronden te kiezen (dia 2 t/m 5)
Dia 5 heeft alleen een jaarlijn om te gebruiken:
zonder achtergrond afbeelding of
om zelf een afbeelding toe te voegen en deze “transparant” te maken.
Dia 2: is een voorbeeld van een concept jaarlijn.
aan de linkerkant vind je (net als bij dia 3,4, en 5) symbolen van ouderactiviteiten en icoontjes om aan te
geven of er een ‘gereedschap / werkbeschrijving
is van de activiteit en/of er een verslag van gemaakt moet
worden ->
Deze kun je kopiëren en vervolgens slepen naar de gewenste plek op jaarlijn op de dia.
Aan de rechterkant staan voorbeelden van tekstvakken om te gebruiken om een lob-activiteit in weer te geven
(kopieer, sleep naar de dia en pas de tekst aan naar naam en beschrijving activiteit.
Er zijn ook tekstvakjes om een naam en beschrijving van de ouderactiviteit toe te voegen.
NB 1 Je kunt de vormen en kleuren van de tekstvakken desgewenst (voordat je ze gaat kopiëren) eenvoudig
aanpassen aan de eigen huisstijl kleuren van je school.
Als je een of meerdere achtergronden gekozen hebt en de jaarlijnen gemaakt, kan je dia 6 kopiëren en plakken
na iedere opgemaakte dia jaarlijn. Bij dubbelzijdig kopiëren (omslaan aan korte zijde) heb je zo steeds de
legenda (betekenis symbolen en icoontjes) op de achterkant van een jaarlijn.
NB 2. Dit PPT jaarlijn ontwerp is gemaakt met middelen Bridge, vandaar dat het logo opgenomen is op de dia’s,
deze is indien gewenst te verwijderen.
Veel succes! Werkgroep Ouders en LOB
Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie Hogeschool Rotterdam
EMIopzuid@hr.nl
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Dit tekst vak verwijderen en
deze pagina kopiëren en
Er steeds 1 plakken na iedere opgemaakte infografic pagina per leerjaar
Zodat dit bij dubbelzijdig printen de achterkant en legenda wordt.

Legenda

Loopbaangericht
Voortgangsgesprek
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Interactieve
Ouderbijeenkomst

Gereedschap /hulpmiddel
beschikbaar voor leerkracht

Vastleggen uitkomst
(verslag / afspraken/ presentatie

