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Inleiding 
 
Zou jij ook wel eens weg willen dromen in jouw eigen tuin? Hoe zou je droomtuin eruit zien? Dit blok 
ben jij de tuinarchitect en mag je aan de slag met je eigen ideeën! Werk alleen of samen. 
 
Eindproduct 
 
Als eindproduct maak je een ontwerp van je droomtuin. Dat kan een verbeterde versie van je echte 
tuin zijn of een fantasietuin, een balkontuin of misschien zelfs wel een tuin in huis! Gebruik je 
creativiteit en ga ervan uit dat je een onbeperkte hoeveelheid tijd, geld en ruimte zou hebben.  
 
Wat moet je aan het einde van dit blok kennen en kunnen? 
 

- Een plan maken. 
- Doelgericht werken. 
- Samenwerkend of zelfstandig leren. 
- Informatie zoeken en verwerken. 
- Reflecteren.  
- Leren presenteren.  

 
Tijd 
 
Deze opdracht beslaat ongeveer twaalf uur.  
 
Kerndoelen SLO:  
 
Nederlandse taal: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 12. 
Rekenen/wiskunde: 23, 26, 28, 32 en 33. 
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 34, 37, 39, 40 en 41. 
Kunstzinnige oriëntatie: 54 en 55. 
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Stap 1:  

Kies of je alleen of samen wilt werken.  
Lees alle stappen en eisen door en vul je planning in. 
 
Stap 2:  
 
Brainstorm door een eerste schets van jouw droomtuin te maken. Wat wil je in elk geval in jouw tuin 
hebben? 
 
Stap 3:  
 
Ga op zoek naar nieuwe bomen en planten die je interesseren. Wat wil je toevoegen aan je tuin? 
Onderzoek ook eens de bijzondere tuinen wereldwijd. Pas je schets aan.  
 
Stap 4: 
 
Start met het maken van je ontwerp. Dat kan op papier, maar ook op de computer. Programma’s 
zoals Gardena (https://my-garden.gardena.com/nl, in het Nederlands), garDsign 
(https://www.tekenjetuin.nl/, in het Nederlands), SketchUp (https://learn.sketchup.com/, in het 
Engels) en smartdraw (https://www.smartdraw.com/landscape-design/landscape-design-
software.htm, in het Engels) zijn bruikbaar. Voor deze sites moet je een account aanmaken om je 
tuin te kunnen ontwerpen en opslaan. Overleg met je ouder(s)/verzorger(s) of dit mogelijk is. 
Natuurlijk mag je je tuin ook op papier ontwerpen. Let erop dat je op schaal werkt.  
 
Stap 5:  

Bereid je presentatie voor. In je presentatie laat je stap voor stap je ontwerp zien. Je beargumenteert 
waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt.  
Wil je feedback ontvangen op je presentatie en ontwerp, zodat je deze nog kunt aanpassen voor hij 
beoordeeld wordt? Stuur dan gedurende het blok je vragen naar je toptalentleerkracht.  
 
Stap 6:  
 
Stuur je definitieve presentatie en ontwerp uiterlijk dinsdag 23 juni naar de toptalentleerkracht! 
Natuurlijk mag je een filmpje, waarin je presenteert, toevoegen. Je ontvangt een beoordeling en tips 
en tops van je toptalentleerkracht.  

 

 

https://my-garden.gardena.com/nl
https://www.tekenjetuin.nl/
https://learn.sketchup.com/
https://www.smartdraw.com/landscape-design/landscape-design-software.htm
https://www.smartdraw.com/landscape-design/landscape-design-software.htm


‘tjong®talentblok 5 2019-2020 
 

 

 

Planning:    

 

 

Week   Wat gaan we doen?   Wie doet wat?   

Week 1  

(11 mei)  

   

   

   

   

   

   

Week 2   

(18 mei) 

   

   

   

   

Week 3   

(25 mei) 

   

  

   

Week 4   

(1 juni) 

   

  

  

Week 5  

(8 juni) 

  

 

  

  

   

Week 6 

(15 juni) 

 

  

Week 7 

(22 juni) 

Presentatie en ontwerp versturen naar 

toptalentleerkracht. Uiterlijk 23 juni inleveren (delen).  

 

 



‘tjong®talentblok 5 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling presentatie 
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Beoordelingscriteria Beginner (2) Gevorderde (4) Expert (6)Expert (6)  Score  

Samenwerking (indien 

van toepassing) 

Er wordt niet tot 

matig 

samengewerkt.   

Er wordt in voldoende 

mate samengewerkt. 

Ieder heeft een gelijk 

aandeel gehad in het 

maken van het 

eindproduct.   

De samenwerking zorgt 

voor een beter 

eindproduct. Wat jullie 

hebben neergezet, was 

zelfstandig onmogelijk 

geweest. 

   

Zelfstandig werken 

(indien van toepassing) 

Kan niet met 

uitgestelde 

aandacht werken 

en stoort anderen. 

Kan gedeeltelijk met 

uitgestelde aandacht 

werken en is 

taakgericht bezig. 

Kan met uitgestelde 

aandacht werken. De 

taakgerichtheid zorgt 

ervoor dat de tijd optimaal 

benut wordt.  

   

Presentatievaardigheden De presentatie 
voldoet aan 
tenminste 3 van de  
onderstaande 
criteria: 
taalgebruik, 
houding,  
beeldgebruik, 
zenuwen de baas 
en expert 
uitstralen. 
De presentatie 
duurt ongeveer 5 
minuten. 

De presentatie  
voldoet aan tenminste 
4 
van de onderstaande  
criteria: taalgebruik,  
houding, beeldgebruik,  
zenuwen de baas  
en expert uitstralen. 
De presentatie duurt  
ongeveer 7 minuten. 
 

De presentatie voldoet aan  
Alle onderstaande criteria:  
taalgebruik, houding,  
beeldgebruik, zenuwen de  
baas en expert uitstralen. 
De presentatie duurt  
ongeveer 10 minuten. 
 

  

Eindproduct Het eindproduct 
voldoet aan 
tenminste 2 van de  
onderstaande 

criteria: is af, bevat 

een tekening op 

schaal, heeft een 

onderbouwing en 

kent creatieve 

elementen.  

Het eindproduct 
voldoet aan tenminste 
3 van de  
onderstaande criteria: 

is af, bevat een 

tekening op schaal, 

heeft een 

onderbouwing en kent 

creatieve elementen. 

Het eindproduct voldoet 
aan alle criteria: is af, bevat 
een tekening op schaal, 
heeft een onderbouwing en 
kent creatieve elementen. 

   


