


grafische media 
technisch en beroeps secundair onderwijs



grafische media 3e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> ROBOT
creatie Lander



grafische media 3e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> WEEKKALENDER 
creatie Yusuf



grafische media 3e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> WEEKKALENDER
creatie Emile



grafische media 3e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> GEOMETRISCH ZELFPORTRET
creatie Nathan



grafische media 3e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> STILEREN AUTO
creatie Xandra

let’ s go on an  adventure



grafische media 3e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> DRAWING THE BOTTOM LINE - SMAK
creatie Leander



grafische media 3e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> DRAWING TIME
creatie Jassamine



grafische media 3e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> ICON
creatie Emile



grafische media 3e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> CUT UP
creatie Atal



grafische media 3e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> CUT AND PASTE
creatie Robin
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Sinds de introductie van de iMac in 1998 is de 
aandacht die Apple aan de vormgeving van zijn 
producten besteedt ook breder bekend. Dit in grote 
mate dankzij de ontwerpen van Jonathan Ive, die in 
2005 voor zijn werk werd geridderd door de Britse 
koningin. Het is niet overdreven te stellen dat de 
vormgeving van Apple-producten een grote invloed 
uitoefent op de industrie en het heeft in het verleden 
meermalen nieuwe concepten populair gemaakt. Sinds 
2000 is Apple zich breder gaan ontwikkelen en heeft 
het zijn kennis van computers, besturingssystemen, 
marketing, ergonomie en vormgeving gebruikt voor 
de ontwikkeling van onder andere de iTunes Store en 
de muziekspeler iPod. In 2001 introduceerde Apple 
een volledig nieuw besturingssysteem genaamd Mac 
OS X. Het besturingssysteem is alleen geschikt voor 
Macintoshcomputers en is gebaseerd op NeXTStep en 
het oudere Mac OS 9. De huidige versie is OS X 10.10, 
met als bijnaam “Yosemite”, dat werd geïntroduceerd 
in oktober 2014. Op de MacWorld Expo in San 
Francisco van 10 januari 2006 introduceerde Apple 
zijn eerste Macintoshcomputers met Intel x86-
processors. Op de Worldwide Developers Conference 
op 7 augustus 2006 werd met de lancering van de Mac 
Pro de overgang naar Intelprocessors voltooid. Op 
de Expo van 9 januari 2007 introduceerde Apple de 
iPhone, de nieuwe Mac mini en Apple TV.
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LONGBOARD stijlen:
Cruise
Dit is de rustigste manier van longboarden. Er worden 
niet te veel hoogteverschillen genomen en er wordt 
met de voet afgezet om op snelheid te komen.

Downhill
Bij deze vorm van longboarden wordt van een (steilere) 
helling gereden, waardoor hogere snelheden worden 
gehaald. Het record ligt rond de 130 kilometer per uur 
(behaald in 2012).

Standing up: rechtopstaand.
Lying down/coffin: liggend op de rug.
Buttboarden: hierbij wordt tevens van een helling 
gereden, maar nu gaat men met het achterwerk op het 
board zitten.
Kneeboarden: hierbij wordt tevens van een helling 
gereden, maar nu gaat men met de knieën op het board 
zitten. Kneeboarden is nog in zijn ontwikkelingsfase.

Carven
Carven is door links en rechts te sturen snelheid 
maken en voortbewegen. Hierbij duwt de rijder zich 
niet meer af met de voet. Carven met een gewoon 
longboard wordt ook wel pompen genoemd.

Sliden
Sliden is niet zoals met snowboarden over een rail heen 
gaan, wat bij skateboarden grinden heet, maar sliden 
is hetzelfde als driften met een auto. Zo kan men op 
deze manier scherper sturen of heel snel afremmen. 
Hiervoor gebruikt men vaak speciale bescherming, 
zoals de slide glove, een handschoen met een dikke 
beschermlaag zodat de rijder zijn of haar hand op de 
grond kan zetten tijdens het sliden.

Long distance pumping
Long distance pumping (LDP) is een stijl waarbij 
grotere afstanden afgelegd worden zonder met de 
voeten de grond aan te raken. De naam verwijst naar 
de pompende beweging die hierbij gemaakt wordt. 
Door het maken van kleine bochten en hierin met het 
lichaam naar buiten te drukken, kan snelheid gemaakt 
worden.

x: _____
y: _____
lijndikte: _____

x: _____ b: ______
y: _____ h: ______
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Voor de tekst werk je met het tekstgereedschap en inzetafstand.
Tip Odille: lijn uitlijnen.
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WELKOM
in de klas 3BDV
Samen met jou verkennen wij de wereld van het 
ontwerpen, vormgeven en realiseren van print- en 
multimedia. 
De tweede graad Grafische media is een 
oriënterende studierichting naar de derde 
graden Multimedia en Printmedia. Je krijgt een 
basisvorming ontwerp, drukvoorbereiding, drukken 
en websitebouwen waarbij de klemtoon ligt op het 
esthetische, op het aanleren van basistechnieken en 
op het verwerven van technologisch en theoretisch 
inzicht in product en proces. 
Tijdens je opleiding werk je voornamelijk met een 
computer met professionele grafische software en 
aan je werktafel. Drukoefeningen worden individueel 
of per twee aan de zeefdruk- en de offsetpers 
uitgevoerd. 
- printmaster 
- quickmaster
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grafische media 4e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> POTLOOD CHENNY
creatie Milan



grafische media 4e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> KLEURPOTLOOD
creatie Ashley



grafische media 4e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> LINE ART
creatie Jassamine



grafische media 4e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> TAG ART
creatie Viktor



grafische media 4e jaar 
beroeps secundair onderwijs

> FREEDRAWING
creatie Silas



grafische media 3e jaar 
technisch secundair onderwijs

> KOPIJVOORBEREIDING 



grafische media 3e jaar 
technisch secundair onderwijs

> STRAMIEN - KOPIJVOORBEREIDING - INDESIGN
creatie Lander

Michelle Obama en Jessica Alba maken fruit en 
groenten     populair

First lady Michelle Obama vierde gisteren haar 52ste 
verjaardag. Naast dat zij de vrouw is van de machtigste 
man in Amerika, zet zij zich samen mat Jessica Alba, 
Gabrielle Union en A.J. Cook in om meer aandacht te 
krijgen voor fruit en groenten. Zij doen dit door het maken 
van verschillende promofilmpjes.

Deze filmpjes zijn gemmakt naar aanleiding van het feit dat 
er veel reclame wordt gemaakt voor ongezonde producten 
in tegenstelling tot gezonde producten zoals groente en fruit. 
‘Wanneer je de Tv aanzet of online gaat, zie je nauwelijks 
echt coole advertenties en fruit. In plaats daarvan zien wij elk 
jaar gemiddeld 5500 tv advertenties voor ongezond voedsel 
en slecht 100 advertenties voor voedingsmiddelen zoals 
groenten en fruit’, aldus Michelle Obama.

‘We weten allemaal dat de reclame werkt. We weten dat 
reclames ons  beïnvloeden bij alles wat we doen, de kleren 
die we kopen, het voedsel dat we eten en nog veel meer. Dus 
wij dachten, waarom zou groenten en fruit niet een beetje 
extra actie kijgen?‘.



grafische media 3e jaar 
technisch secundair onderwijs

> CUT AND PASTE
creatie Robin



grafische media 3e jaar 
technisch secundair onderwijs

> BOEKENPLANK
creatie Senne

senne



grafische media 3e jaar 
technisch secundair onderwijs

> FESTIVAL
creatie Celine

ROCK    
dubai

12-02-2015
Locatie:  Dubai city ,  Palamera 1,  straat 1,  feestpark

The Script, Of Monsters and Men, Kid Ink, Gojira,
 Sam Smith, Jessie J, Bastille, Foo Fighters, Kwabs,
Miss May I, Limp Bizkit, Metallic, Linkin Park,
Caliban,Atilla, Parkway Drive, Suicide Silence                                             

festival ticket: 95 euro - camping ticket: 20 euro

www.rockdubai.be



grafische media 3e jaar 
technisch secundair onderwijs

> LOGO
creatie Ebbe



grafische media 3e jaar 
technisch secundair onderwijs

> LOGO
creatie Pieter



grafische media 3e jaar 
technisch secundair onderwijs

> OPDRACHT KNUFFEL
creatie Lander

chidori
Chidori, zoals je naam al zegt

ben jij het gefluit van 1000 vogels 
daarom hield ik je altijd dicht bij mij, 
jij waakte over me toen ik kind was.
De moed die ik heb is dankzij jou

want jij deed me aan mijn vroegere zelf denken,
eenzaam en “anders”

en dat wil ik niet meer worden
zoals jou naam zegt

ben jij zoals de bliksem, overal en nergens.

3TGMc_knuffel_Lander.indd   1 29/01/15   11:13



grafische media 3e jaar 
technisch secundair onderwijs

> OPDRACHT PORTRET
creatie Jenco



grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> WENSKAART 
creatie Chelsea, Brent
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grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> GEDICHT 
creatie Bodhi



grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> INFOGRAPHIC 
creatie Arne

RIO
The city that is 

going to change

Nergens ter wereld zijn de tegenstellingen tussen 
arm en rijk zo groot en ook zo duidelijk zichtbaar 
als in Brazilië. Een karakteristiek beeld hiervan 
zijn de sloppen- of krottenwijken die je in alle 
grote steden aantreft. In Brazilië worden deze 
wijken favela’s genoemd. Een favela is een ver-
zameling door de bewoners zelfgebouwde, vaak 
illegale huizen. De bewoners hebben daar ge-
dwongen door armoede en een disfunctioneren-
de overheid zelf hun huizen gebouwd en basis-
voorzieningen opgezet.

Favela’s



grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> LOGO
creatie Felix



grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> LETTERTYPE 
creatie Fernando



grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> WOORDENSPINSELS
creatie Max

niets is
blijvend

behalve
verandering



grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> LABEL 
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grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> IK/VLAKKEN/KLEUREN/MUZIEK 
creatie Anton



grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> IK/VLAKKEN/KLEUREN/MUZIEK 
creatie Liam

liam

I don’t got no type, (nah)
Bad bitches is the only thing that I like, (woo)
You ain’t got no life, (nah)
Cups with the ice and we do this every night, (hey)
I ain’t check the price, (I got it)
I make my own money, so I spend it how I like, 
(woo)
I’m just living life, (hey, hey)
And let my momma tell it, nigga, I ain’t living right, 
(yup)

Stevens

 sportief

energiek

eigenwijs

liefdevol



grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> CONFITUUR 
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grafische media 4e jaar 
technisch secundair onderwijs

> FABELTJESKRANT -WEBSITE- 
creatie Eline



grafische media 3e en 4e jaar 
beroeps en technisch secundair onderwijs

>DRUKVOORBEREIDING



grafische media 3e jaar 
beroeps en technisch secundair onderwijs

> ZEEFDRUK



grafische media 3e jaar 
beroeps en technisch secundair onderwijs

> ZEEFDRUK



zeedruk 3e jaar 
beroeps en technisch secundair onderwijs

> OPDRACHT beeld en geluid



zeedruk 3e jaar 
beroeps en technisch secundair onderwijs

> OPDRACHT beeld en geluid



zeedruk 3e jaar 
beroeps en technisch secundair onderwijs

> OPDRACHT beeld en geluid



grafische media 4e jaar 
beroeps en technisch secundair onderwijs

> OFFSETDRUKKEN
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> OFFSETDRUKKEN
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> OFFSETDRUKKEN
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> OFFSETDRUKKEN
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beroeps en technisch secundair onderwijs

> OFFSETDRUKKEN



  

© fotografie  jordy roeges - 5e jaar


