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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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THEORIE 
 

Planning maken In PO2 heb je een format voor een planning gemaakt. Deze planning 

gaan jullie voor P11 nu verder invullen. Spreek duidelijk af wie waar 

verantwoordelijk voor is en leg dit vast. 

 

Sla je planning goed op, deze komt iedere praktijkopdracht terug. 

 

 

Social media, we kunnen niet zonder Social media is een verzamelnaam voor toepassingen op internet 

waarmee je informatie met elkaar kunt delen. Social media zijn dus 

online.  

  

Social media verbindt mensen. De informatie die je kunt delen kan 

tekst zijn, maar ook geluid (muziek, podcast) of beeld (foto's, 

filmpjes).  

 

Social media kan voor privédoeleinden en zakelijk (door bedrijven) 

worden gebruikt. 

 

 Vraag 

 6  Welke social media gebruik jij zelf? 

 

 

 
 

  

Vraag 

 7  Welke social media gebruikt de school? 

 

 

 
 

 

 

Verschillende social media Social media is media waarbij je online, via een ‘platform’, met een 

aantal mensen informatie deelt. Dit kan zowel privé als zakelijk 

worden gebruikt. Social media heeft als doel om mensen te 

verbinden. Hierbij wordt belangrijke informatie gedeeld. 

 

Als social media zakelijk wordt gebruikt is dat meestal, omdat: 

• je de naamsbekendheid van het product, dienst of bedrijf wilt 

vergroten. 

• je de reputatie wilt verbeteren. 

• je de klanten service wilt bieden. 

• je de klanten wilt informeren. 

• je de klanten wilt behouden. 

• je producten wilt aanbieden/promoten. 
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PRAKTIJK 

 

Planning maken  In PO2 heb je een format voor een planning gemaakt. 

 

Deze planning gaan jullie voor het evenement nu verder invullen. 

Spreek duidelijk af wie waar verantwoordelijk voor is en leg dit vast. 

 

Sla je planning goed op, deze komt iedere praktijkopdracht terug. 
 

 

Opbouwen Jullie gaan alle spullen verzamelen voor het opbouwen en aankleden 

van de ruimte. Als je alles verzameld hebt, mag je de ruimte in gaan 

richten. Let op, je hebt eerder een moodboard gemaakt, houd je aan 

deze stijl. 

 

Tijdens het opbouwen zet je alles klaar wat je nodig hebt op het 

evenement. Je zet alles meteen op de juiste plaats. Meestal doe je 

dit met een groep mensen. Het is niet fijn om alles alleen te 

sjouwen. 

 

Als je met een groep mensen samenwerkt, is het belangrijk dat je 

een goede taakverdeling hebt. Dingen dubbel doen is zonde van de 

tijd. Vaak gebruiken organisatoren voor het opbouwen van een 

evenement een checklist waarop je af kunt vinken wat je gedaan 

hebt. 

 

 Paraaf bij voldaan 

Opbouwen en inrichten van de ruimte  
 

 

   

Wanneer jullie de ruimte in orde hebben, kun je de opdracht bij het 

hoofdstuk 'De eindopdracht' aftekenen.        

  

Opdracht 

 30  Maak op een A4'tje een plattegrond waarop je aangeeft waar 

wat komt te staan tijdens de high tea. 

 

 

Gerechten voorbereiden  Jullie gaan alle gerechten voorbereiden, klaarmaken en klaarzetten. 

 

Spreek goed met je docent af wanneer jullie de keuken in gaan, wat 

jullie gaan doen in de keuken en wat jullie daarvoor nodig hebben. 

 

 Paraaf bij voldaan 

Gerechten klaarmaken en 

klaarzetten 

 

 

 

 Wanneer jullie de gerechten hebben klaargemaakt en klaargezet, 

kan je bij het hoofdstuk 'De eindopdracht' deze opdracht aftekenen. 
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Tijdens het evenement zijn jullie er om de activiteit te begeleiden. 

Soms hoef je alleen maar aanwezig te zijn en soms kan je taak groter 

zijn doordat je bijvoorbeeld spelregels uit moet leggen. Iedereen 

moet naar jou luisteren en moet jou in beeld hebben. 

 

Vriendelijk en beleefd zijn is nummer 1 op je evenement. 

No matter what! 

 

Jij bent tijdens je rol als evenement organisator actief en vriendelijk 

dat is namelijk professioneel. 

 

 Paraaf bij voldaan 

Aanwezig tijdens het evenement  
 

   

Wanneer jullie geholpen hebben tijdens de high tea kun je deze 

opdracht bij het hoofdstuk 'De eindopdracht' deze opdracht 

aftekenen.       

 

Afscheid nemen en afbouwen De high tea loopt ten einde, de docenten staan op het punt om weer 

aan het werk te gaan. Jullie hebben in het begin de docenten 

toegesproken, de kick-off. Nu ga je dit ook doen bij de afsluiting. Je 

bedankt de docenten. 

 

Nadat iedereen weg is ga je het evenement afbouwen. Alles wordt 

netjes opgeruimd en schoongemaakt. 

 

Let op, veiligheid is tijdens het afbouwen is erg belangrijk. Let goed 

op jezelf en de spullen. Je gaat sjouwen en spullen verplaatsen en de 

kans bestaat dat je bijvoorbeeld je rug bezeert of dat er iets kapot 

valt. Dit wil je niet, kijk uit. 

 

Zoals je bij het opbouwen gelezen hebt doe je dit vaak met 

meerdere mensen, dit geldt natuurlijk ook voor het afbouwen van je 

evenement. Vele handen maken licht werk! 

 

 Paraaf bij voldaan 

Afscheid nemen  

Afbouwen en opruimen van het evenement  
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PO 16: PRESENTEREN 

DE OPDRACHT 

 

De opdracht   Jullie gaan met zijn allen het evenement presenteren. 

 

Laat zien wat jullie geleerd hebben en waar jullie ongelofelijk trots 

op zijn. 

 

 

Wat moet je kennen en kunnen?   In de onderstaande lijst staan de eindtermen waarop je wordt 

beoordeeld: 

• Je kan gespreksvaardigheden toepassen. 

• Je maakt gebruik van passende communicatiemiddelen. 

• Het verloop en de uitwerking van een evenement presenteren, 

evalueren en beknopt verslaan. 

 

 

  


