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120 min 

 

Dit is de Skills Talents thuis-challenge! Tijdens deze challenge ga jij de competitie aan  
met jouw medeleerlingen. Word jij de beste van de klas? 
 
Sinds de Corona-crisis is uitgebroken, is het niet altijd mogelijk om iemand in levenden  
lijve te zien. Maar je wil iemand wel laten weten dat je ze niet vergeten bent. Dan kun  
je een kaartje via de post sturen maar soms wil je je huis gewoon even niet uit.  
Bijvoorbeeld omdat je zelf in quarantaine zit of omdat het regent. Dan kun je iemand  
ook een eCard sturen.  
 
Lees snel verder om te zien wat de opdracht is. 
 

 

• A4-papier en potloden 

• Een computer  

• Afbeeldingen (van internet of zelfgemaakt) 

• Telefoon of videocamera als je video wilt gebruiken 

• Beeldbewerkingssoftware  

• Animatie- en/of videobewerkingssoftware  

 

Gebruik bij de voorbereiding de volgende tips: 

• Lees de opdracht goed door voordat je begint. 

• Schrijf je idee op en maak een schets/storyboard. 

• Zoek afbeeldingen op internet en sla ze op in een apart mapje. Zorg ervoor  
dat de afbeeldingen rechtenvrij zijn.  

• Maak filmopnames als je met video wil werken. 
 

 

Gebruik bij de uitvoering de volgende tips: 

• Bedenk eerst voor wie je een eCard wil maken (bijv. opa/oma of een vriend/vriendin)  

• Bedenk wat je in je eCard wil laten zien en maak een schets en/of storyboard.  
Hoe uitgebreider je eCard, hoe meer punten je kunt verdienen. 

• Zoek op internet naar voorbeelden als je inspiratie nodig hebt. 
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• Zorg ervoor dat je alle benodigde bestanden in één mapje hebt staan voor je  
begint met het uitvoeren van de challenge. Dan kun je lekker doorwerken. 

 
Exporteer je eCard naar de volgende bestandsformaten: 

• Illustratie: .png 

• Animatie: .gif (animated gif) 

• Video: .mp4 
 

 

Het uitvoeren van de opdracht levert de volgende producten op: 

• Een schets en/of storyboard 

• Een eCard 
 

 
 
Sinds de Corona-crisis is uitgebroken, is het niet altijd mogelijk om iemand in levenden 
lijve te zien. Maar je wil iemand wel laten weten dat je ze niet vergeten bent. Dan kun 
je een kaartje via de post sturen maar soms wil je je huis gewoon even niet uit. 
Bijvoorbeeld omdat je zelf in quarantaine zit of omdat het regent. Dan kun je iemand 
ook een eCard sturen. 
 
eCards zijn er in heel veel verschillende vormen. Sommige zijn een illustratie, andere 
weer een animatie of een video. Je kan het zo gek niet verzinnen of je kan er een 
eCard van maken! 
 
In deze challenge ga je een eCard maken met het formaat 325px x 200px. Bepaal eerst 
voor wie je een eCard gaat maken en wat je wil zeggen. Beslis dan wat voor soort je 
eCard wordt (illustratie, animated gif of video) en welk beeldmateriaal je nodig hebt. 
Bij een animated gif of video mag je eCard niet langer dan 15 seconden duren. 
 
De eCard bestaat uit minimaal twee afbeeldingen en één tekst. Je kunt extra punten 
scoren voor zelfgemaakte beelden, beweging in de eCard en de vormgeving van 
het geheel. 
 
Exporteer je eCard naar een geschikt bestandsformaat en controleer je eindproduct. 
Lever je schets/storyboard en eCard in bij de docent. Natuurlijk is het eindresultaat  
Delen op social media ook goed. Gebruik hierbij de hashtag #skillstalents. 


