
/ = ik was niet aanwezig bij deze les doordat ik dit vak toen nog niet volgde. 
 
Les 1: Presentatie vakantie en uitleg opdracht, keuze tussen de reclame-opdracht en een 
portret. Waarom zei je ‘ja’ op deze opdracht? 
 
/ 
 
Les 2: Zoeken naar een naam: Wat ben je tegengekomen en wat vooral niet? 
 
Ik zocht eigenlijk naar een persoon met een goed verhaal, die heb ik ook gevonden. Zijn 
naam is (Sergeant) George Thomas Guinea. Ik had hem eigenlijk vrij snel gevonden. 
 
Les 3: Zoeken naar onderwerp/persoon: wat ben je tegengekomen? Kan je een verhaal 
maken bij een poster? 
 
Mijn persoon was erg aantrekkelijk om te kiezen door het verhaal wat achter hem zit. Zijn 
verhaal is dat hij door de Duitsers in zijn long is geschoten. Nadat zijn mede soldaten hem 
hadden verzorgd hadden en hem in een granaattrechter hadden gelegd rukten de Duitsers 
opeens op. Vanaf toen is er niks meer van hem gehoord. 
 
Les 4+5+6: Photoshop: 

 technische mogelijkheden: waar ben je de fout in gegaan? 

ik ben in de fout gegaan met hem opslaan van mijn fotoshop. Ik kon hem opeens niet 
meer openen. Wat ik lastig vond was om de foto op zo’n manier te maken dat de foto 
van George zelf ook past bij de achtergrond. 

 wat vond je moeilijk aan Photoshop?  

Het fotoshoppen vond ik niet zo lastig. Maar dat komt ook omdat ik het leuk vind om 
te doen en omdat ik er veel hulp bij heb gehad. 

 heb je nieuwe dingen geleerd van Photoshop? 

Ja, ik heb veel nieuwe dingen geleerd. Bijvoorbeeld hoe je de achtergrond van een 
foto weg-fotoshopt en hoe je de belichting aanpast. Ook heb ik geleerd dat het mooi 
is om een diagonaal lijn aan te houden voor dingen die je op je foto zet en omdat je 
niet alles op één klein stukje moet zetten.  

 heb je er plezier in gehad?  

Ja, ik heb er tot nu toe erg veel plezier in gehad. Maar het is wel moeilijk om het goed 
voor elkaar te krijgen in een kortere tijd. 

 
 
 



Photoshop beeldend: 

welke zaken heb je geleerd over het vormgeven van een poster? 

 

o compositie/ordening: hoe bouw ik een goede poster op? 

Ik heb geleerd dat het handig is om een diagonaal lijn te gebruiken van rechts 
boven naar links onder of andersom. Op die manier krijg je niet alles op 1 stuk 
en ziet het er ook mooier uit. 

o wat is dan een goede poster?  

Een goede poster ziet er natuurlijk mooi uit. Maar hij moet ook voor iemand 
anders mooi zijn en iemand anders moet ook begrijpen wat hij ziet. 

o hoeveel laat je zien? Wat kan je weglaten? Welke keuzes heb jij daar in 
gemaakt?  

Ik persoonlijk heb hem erg simpel gemaakt doordat ik een beetje in tijdnood 
zat daarom heb een achtergrond met veel details weggelaten en de persoon 
zelf wat groter gemaakt zodat ik maar een kleiner deel hoef te schilderen 

o zeg wat over je gebruik van kleuren, lettertype, dus  

Ik heb geprobeerd om de kleuren te laten passen met elkaar zodat het geen 
warboel word. Het lettertype heb ik gekozen in een beetje een oude stijl die 
past met het onderwerp. 

 
Photoshop print/web: 

 Wat heb je geleerd over Wordpress?  

/ 

 Wat heb je geleerd over PDF, uitvergroten, opslaan voor web?  

PDF: Ik heb geleerd hoe je een bestand moet opslaan als PDF 

Uitvergroten: / 

Opslaan als web: ik heb geleerd hoe je een bestand moet opslaan voor web. Dat 
betekend dat je een bestand opslaat om hem op het internet te zetten. 

 
 



Les 7+8 
 
Overtrekken, schilderen: welke problemen ben je tegengekomen? 
 
Wordt je enthousiast over het Ieper-verhaal? 
Vind je het belangrijk? 
Wat weet je er van? 
/ 
 
Je hebt ook nog een of twee films gekeken, wat vond je daar van 
/ 
 
 
Mijn persoon die op mijn poster komt: 

bron: http://www.awm.gov.au/people/P10236492/  

Persoon gevonden in een boek met alle personen van de begraafplaats.  

http://www.awm.gov.au/people/P10236492/

