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PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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INLEIDING 

EEN HIGH TEA VOOR ALLE DOCENTEN 
 

Casusomschrijving Er is een mooi initiatief vanuit de directie van de school gekomen. 

 

Het personeel heeft het de laatste tijd erg druk gehad en moet in het 

zonnetje gezet worden. 

 

Jij bent aangewezen om een high tea te organiseren. Gelukkig krijg je 

genoeg tijd om alles voor te bereiden, want dit kleine evenement 

organiseren kost behoorlijk wat tijd. 

 

Je gaat aan de slag in een team. Hierbij mogen jullie zelf bepalen wat 

jullie willen neerzetten op de high tea tijdens de pauze. 

 

Omdat je in een team werkt moeten jullie onderling goed 

communiceren. De planning die jullie samen maken, en waarin 

vaststaat wie waar verantwoordelijk voor is, komt iedere 

praktijkopdracht terug. 

 

Tijdens de high tea zijn jullie de gastheer of gastvrouw. Jullie 

vertellen wat jullie hebben gemaakt en geven informatie over al het 

lekkers dat er ligt. 

 

De afsluiting van deze cursus is een presentatie. Hierin laat je zien 

wat je allemaal gedaan hebt en hoe alles is verlopen. 

 

Alle docenten zullen blij zijn met zo'n geweldige high tea  in de 

pauze! 

 

De cursus is verdeeld over twee boekjes. Je hebt tijdens alle 

praktijkopdrachten beide boekjes nodig. 

 

 
 Een high tea als lunch 
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PO 1: EEN EVENEMENT 

DE OPDRACHT 

 

 De opdracht Om een evenement te kunnen organiseren, moet je aan heel veel 

dingen denken. Er zal vast iets zijn waar jij nog nooit van gehoord 

hebt of nog nooit aan gedacht hebt. Je gaat erachter komen wat er 

allemaal bij komt kijken als je een evenement gaat organiseren 

 
Organiseer een high tea 
 

 

 

Wat ga je leren?       In deze opdracht ga je van alles leren over recreatie en 

evenementen.  

 

Als je de opdracht hebt afgerond kun je de volgende taken 

uitvoeren: 

 

• Je kent de verschillende vormen van recreatie. 

• Je bent in grote lijn op de hoogte van wat er allemaal komt 

kijken bij het organiseren van een evenement. 
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PO 2: VOORBEREIDINGEN EN AFSPRAKEN 

KUNNEN BOUWEN OP ELKAAR 

 

Het team       Je gaat de high tea organiseren in een groepje van twee of drie 

leerlingen. 

 

Jullie gaan de voorbereiding, de uitvoering en de afsluiting van de 

high tea organiseren. Goede afspraken maken met je team is 

belangrijk, iedereen is verantwoordelijk en doet evenveel. 

        

 
Teamwork 
 

  

Vraag 

 7  Schrijf samen met je team vijf regels op waar jullie je aan gaan 

houden en die jullie belangrijk vinden tijdens het organiseren 

van de high tea.          

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

 
4    

 

 
5    

 

 

 

Praktische informatie • Iedereen maakt op de onedrive of computer een map met 

de naam Cursus Evenementen. 

• Iedereen maakt in deze map, een nieuwe submap met de 

naam Planning. 

• Iedereen maakt in de map Cursus Evenementen submappen 

met PO 2 tot en met PO 16. 

 

Alles wat je maakt en doet sla je op in de juiste map. Voor de 

beoordeling heb je namelijk alle opdrachten nodig. 
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PRAKTIJK 

 

De opdracht Jullie gaan brainstormen over de high tea die jullie gaan organiseren. 

 

Hoe moet jullie high tea eruit komen te zien? Alle ideeën zijn goed. 

 

Schrijf minimaal twintig ideeën op. 

 

Sla de opdracht goed op in de map Cursus evenementen, submap 

PO3. 

EvementenPM2/brainstormen/je naam 

 
Brainstormen 
 

 

 

De opdracht  Jullie gaan keuzes maken voor de high tea. Hierbij geven jullie 

antwoord op de 5W's. Let op: dit is de basis van je evenement. 

 

• Wie is waar verantwoordelijk voor? 

• Wat moet er gedaan worden? 

• Waar ga je de opdracht uitvoeren? 

• Waarom is dit belangrijk voor het evenement? 

• Wanneer ga je hieraan werken en wanneer is het af? 

 

Sla de opdracht goed op in de map Cursus evenementen, submap 

PO3. 

EvementenPM2/onzekeuze/je naam 
 

 

 

 

Afvinken  Bij het hoofdstuk De eindopdracht heb je gelezen dat je middels een 

stappenplan het hele evenement voorbereidt. 

 

Heb je PO3 nu afgerond? Heb je alles gemaakt, goed opgeslagen en 

laten controleren? 

 

Als je dat allemaal met ja kunt beantwoorden, mag je een paraaf 

zetten bij PO3 in de tabel van hoofdstuk De eindopdracht.  
Check 
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PO 5: GERECHTEN EN AANKLEDING 

EEN GOEDE VOORBEREIDING HET HALVE WERK 

 

De opdracht - Gerechten Je hebt in het gesprek met de opdrachtgever naar het budget voor 

de high tea gevraagd. Je gaat nu verschillende gerechten bedenken 

die je tijdens je high tea wilt gaan serveren. 

 

Schrijf alle gerechten helemaal uit. Dat wil zeggen dat je de 

ingrediënten en bereidingswijze in Word opschrijft. Kijk goed naar 

wat alle ingrediënten kosten. Blijf binnen het budget. 

 

In je planning geef je aan wanneer en waar jullie de gerechten 

voorbereiden. Dit doe je vlak voor de high tea begint. 

 
Wat ga je bereiden? 
 

 

 

De opdracht - Aankleding Je hebt tijdens het brainstormen ook vast nagedacht over de 

aankleding van de high tea. Je gaat een moodboard maken. 

 

Op dit moodboard laat je met plaatjes zien welke sfeer jullie neer 

willen zetten tijdens de high tea. Ga in tijdschriften op zoek naar 

afbeeldingen en plak een heel A4'tje vol met de sfeer die jullie neer 

willen zetten. 

 

Jullie maken allemaal een eigen moodboard. 

 
Collage 
 

 

 
De keuken in       Ga in overleg met je docent en spreek af wanneer jullie de keuken in 

kunnen. 

 

In de keuken ga je zandkoekjes maken. Zorg ervoor dat je het 

gerecht zelf zoekt op internet en dat alle ingrediënten aanwezig zijn. 

 

Goed afstemmen met je docent is heel belangrijk! 

 

 

 


