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Webquest vakantie

Start de webquest! Veel plezier!

1. Inleiding
Deze webquest gaat over vakantie! De familie Marling gaat op
vakantie. Jullie werken bij een reisbureau en gaan kijken welke
camping het beste past bij de familie.
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2. Opdracht
Jullie werken in een reisbureau en gaan een camping zoeken voor de familie Marling. De famlie
Marling bestaat uit vader, moeder, Eva (14), Bas (12) en lars (9). Jullie gaan kijken wat de campings
kosten voor de familie, wat de afstand is en wat er allemaal te doen is op en rond de campings.
Print het bijbehorende werkblad hieronder:
werkblad webquest
kn.nu/ww.00b1348 (docx, maken.wikiwijs.nl)

3. Handelingen
Hieronder staan de opdrachten beschreven. Het antwoord moet je invullen op het uitgeprinte
werkblad. Bij de opdrachten staat informatie die je nodig hebt. Bij deze opdrachten heb je
bronnen nodig (deze zijn onder het kopje bronnen te vinden)
Opdracht 1: In welke plaats liggen de campings??
De familie Marling wil van de zomer op vakantie gaan naar één van de drie campings. Gebruik de
bronnen en zoek op in welke plaats de campings liggen.
Camping De Twee Bruggen
Camping Scheldeoord
Camping De Schatberg
Opdracht 2: Wat is de afstand tussen Huizen en de campings?
De familie Marling woont in Huizen (Noord-Holland). Zoek uit wat de afstand is tussen Huizen en de
campings.
Ga naar Google Maps (bronnen) en klik op routebeschrijving. Vul bij A Huizen in en bij B de
plaatsnaam van de camping,
druk op enter en lees af hoeveel kilometer het van Huizen naar de camping is.
Opdracht 3: Hoeveel euro is de familie Marling ongeveer kwijt aan benzine voor de heen- en
terugreis?
De familie Marling gaat met de auto op vakantie. De auto van de familie rijdt 1 op 12. De benzine
kost € 1.70 per liter.
Opdracht 4: Hoeveel kost het verblijf op de camping voor de familie Marling?
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De familie huurt een stacaravan op de camping. Ze gaan op vakantie van 21 juli tot 28 juli. Reken uit
hoeveel dit op de
verschillende campings kost en hoeveel kost het als ze 1, 2, 4, 6 of 10 nachten gaan? Vul het schema
op het werkblad in.
Opdracht 5: In welke periode zijn de campings het goedkoopst?
Niet altijd is het huren van een stacaravan even duur. Kijk bij alle campings wanneer het huren van
een stacaravan het
goedkoopst is.
Opdracht 6: Welke camping is met reis en verblijf het duurst en welke het goedkoopst?
Tel de reiskosten bij de verblijfkosten op en kijk welke camping het duurst en welke het goedkoopst is.
Opdracht 7: Welke camping(s) passen bij de wensen van de familie?
Op het werkblad staan allemaal uitspraken en wensen van de famlilie Marling. Kijk bij de campings en
kijk of de wensen
passen bij de camping. Wanneer twee campings of zelfs alle drie campings bij de wens passen, schrijf
je alle namen
achter de wens.
Opdracht 8: Welke camping wordt gekozen?
Als werknemers van het reisbureau hebben jullie nu alles over de drie campings uitgezocht. Nu zijn
jullie even de familie Marling en gaan een camping kiezen. Hou met het kiezen rekening met de
wensen van de familie. Niet alle wensen kunnen vervuld worden, kies zelf welke het belangrijkst zijn.
Opdracht 9: Vergelijken van antwoorden.
Vergelijk de antwoorden met een ander tweetal. Bij verschillende antwoorden gaan jullie samen
overleggen tot jullie tot
één antwoord zijn gekomen.
Opdracht 10: Ontwerpen van een eigen camping.
Ontwerp in je tweetal een eigen camping. Jullie weten nu wat er allemaal te vinden is op een camping
en gaan er nu zelf één ontwerpen op A3 papier. Denk aan alles wat op een camping nodig is. Zoals
plaatsen voor caravans en tenten, wc en doucheruimte enzovoort. Bedenk ook iets bij de camping wat
jullie camping bijzonder maakt (iets wat niet elke camping heeft). Bedenk ook een leuke naam een een
plaats waarde camping ligt.

4. Bronnen
Deze bronnen kun je gebruiken bij de opdracht. Hier kun je alle informatie vinden die je nodig
hebt.
Camping De Twee Bruggen: http://www.vacansoleil.nl/camping/info/nederlandgelderland/winterswijk/camping-twee-bruggen-de/VAC/1/2602001/?
Camping Scheldeoord: http://www.vacansoleil.nl/camping/info/nederland-zeeland/baarland/campingscheldeoord/VAC/1/2605002/?
Camping De Schatberg: http://www.vacansoleil.nl/camping/info/nederland-limburgnl/sevenum/camping-schatberg-de/VAC/1/2604000/?
Google Maps: https://maps.google.nl/maps?hl=nl&mid=1361102633?

5. Beoordeling
Goed
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De antwoorden
zijn duidelijk.

Het is duidelijk
wat jullie
bedoelen.

Het is niet altijd
duidelijk wat jullie
bedoelen.

Het is vaak niet
duidelijk wat jullie
bedoelen.

De antwoorden
zijn goed.

(bijna) alle
antwoorden zijn
goed.

De meeste
antwoorden zijn
goed.

Er zijn veel fouten
gemaakt.

De uitleg bij
opdracht 8.

De uitleg bij
opdracht 8 is
uitgebreid en
goed.

De uitleg bij
opdracht 8 is
prima.

De uitleg bij
opdracht 8 is
matig.

Het overleggen
met een ander
tweetal.

Er wordt rustig en
goed overlegd.
Iedereen is om de
beurt aan het
woord. Er wordt
naar elkaar
geluisterd.

Er wordt redelijk
overlegd. Er wordt
meestal naar
elkaar geluisterd.

Er wordt niet goed
overlegd. Vooral
één iemand is aan
het woord. Er wordt
niet naar elkaar
geluisterd.

Ontwerp van
eigen camping.

Het ontwerp van
de camping is
heel compleet,
deze camping zou
echt kunnen
bestaan. Er is aan
alles gedacht.

Het ontwerp van
de camping is
voldoende. De
belangrijke dingen
zijn aanwezig.

Het ontwerp van
de camping is
matig. Belangrijke
dingen zijn
vergeten.

6. Afsluiting
Dit was de webquest over de vakantie. Nu kunnen jullie je ouders helpen met
het kiezen van een leuke camping!!!

7. Docentpagina
Onderwerp: De leerlingen zijn werknemers bij een reisbureau en helpen een familie bij het kiezen van
een camping.
Vakgebied: rekenen / wiskinde.
Leerdoel: de leerlingen oefenen met halen van informatie van een site, het aflezen en invullen van
grafieken en het oefenen met afstanden.
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Materialen: pen, werkblad, A3 papier, stiften, potloden en computer.
Beoordeling: beoordeel de leerlingen aan de hand van de punten die onder beoordeling vallen. Ook
kan er voor gekozen worden om de tweetallen de camping te laten presenteren aan de andere
tweetallen of de klas.
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Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
Laatst gewijzigd
Licentie

Wassink
18 february 2013 om 10:08
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding
3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van
naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken te
maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie

Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau

;;;;;;;;;;;;;;;;;

Eindgebruiker

leerling/student

Moeilijkheidsgraad gemiddeld
Studiebelasting

0 uur en 50 minuten

Trefwoorden

afstand, camping., kilometer, reisbureau, rekenen, vakantie, wiskunde

Gebruikte Wikiwijs Arrangementen
Pinas, jeanine. (z.d.). Sjabloon Webquest - kopie. https://maken.wikiwijs.nl/33367/Sjabloon_Webque
st___kopie
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