T & T Portfolio

Loes
Klas ---

Inhoud
In dit document leest uw over mijn persoonlijke informatie, ook ziet uw over
mijn competenties en hoe ik daar in gegroeid ben. Uw ziet bewijs stukken van
hoe de competenties mij hebben geholpen. Ook ziet uw over wat t en t mij te
bieden had de afgelopen 2 jaar en wat ik er in de toekomst mee ga doen en
hoe het mij heeft geholpen voor een opleiding. Uw ziet waar ik goed in ben en
wat ik in de loop van de jaren heb geleerd. En over de opleiding die ik hierna ga
doen en hoe ik er over denk, en hoe ik mijn keuze uiteindelijk ga maken.

Persoonlijke info
Ik ben Loes, ik ben 15 jaar oud en ik woon in Amsterdam. Naam: Loes
Adres: Kalverstraat 1a
Geboortedatum: 01-01-2001
Gezinssamenstelling: ouders, broer
Hobby’s: shoppen en met vrienden afspreken
Sporten: Hockey
Interesses: ik vind het leuk om te schrijven, en ik vind mode erg leuk
Waar ben je goed in?: ik ben goed in samenwerken en luisteren
Waar moet ik nog in leren?: ik moet meer geduld hebben
Foto:

Competentie 1
Analyseren

Bij t & t moeten we vaak met groepjes werken en heeft iedereen allemaal
ideeën voor de opdracht. Vroeger vond ik dat wel lastig want toen wilde ik
graag dat mijn idee werd gebruikt. Nu kijk ik echt welk idee het beste is en als
we allemaal iets goeds hebben bedacht probeer ik alle ideeën bij elkaar te doen
om het beste resultaat te krijgen. Zoals bij de legoleague daar moesten we in
een groep een legotafel maken en toen hebben we in een groep een aantal
ideeen bij elkaar gebracht en zijn we er samen uitgekomen.

Competentie 2
Presenteren

In de eerste en tweede moest ik heel soms een presentatie doen maar dat was
niet heel officieel en dat vond ik al best spannend om te doen maar dat was
niet voor een cijfer, dit jaar moest ik er wel meerdere presentaties doen. In het
begin vond ik het een presentatie geven best spannend en ook lastig om
informatie op te zoeken, maar nu vind ik het best wel leuk om te doen. Bij
Nederlands moest ik een presentatie doen en ik had het over de doodstraf. ik
vond dat best wel leuk om te maken en te presenteren en ik vond het minder
spannend dan in het begin. Ook voor t en t vond ik het in het begin heel lastig
om te presenteren maar nu vind ik het juist heel leuk te doen.

Competentie 3
Materialen gebruiken

Bij t en t moeten we vaak materialen gebruiken zoals laptops en bijvoorbeeld
hout en ijzer (vooral in de eerste en tweede). In het begin vond ik het erg lastig
om hiermee om te gaan omdat ik niet wist hoe het werkte. Door de jaren heen
heb ik leren omgaan met het gebruiken van een laptop en nu vind ik het veel
handiger om met een laptop om te gaan. Door materialen te gebruiken lever je
ook meer kwaliteit bij bijvoorbeeld mijn website die ik heb gemaakt, daar
moest ik een laptop voor gebruiken en daardoor kon ik het maken.

Competentie 4
Kwaliteit leveren

Bij veel opdrachten in de eerste en tweede bij t en t deed ik maar wat, ik deed
wat andere ook deden. Ik dacht altijd wat de andere doen zal vast wel goed
zijn. Nu doe ik het meer op mezelf en hou ik me aan de eisen. Ook met mijn
portfolio moest ik me aan de eisen houden en dat heb ik gedaan. Als ik een
opdracht moet maken met eisen probeer ik het zo goed mogelijk en zo mooi
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld bij schoolopdrachten zoals deze.

Competentie 5
Plannen en organiseren

Bij T & T moesten we bij een opdracht doen in tweetallen, in het begin ging het
niet goed want we wilde alle twee het zelfde doen maar dat ging niet. Gelukkig
waren we net op tijd klaar. Later in het jaar moesten we weer in een groepje,
dat ging in het begin weer wat lastig maar op het eind hebben we het goed
gemaakt. Het was de groene douche. We hadden een huis gemaakt met een
goed duurzaam systeem. Ik kan alleen het verslag niet meer vinden bij de
opdrachten. Dus helaas kan ik dat niet laten zien. Het ging over duurzaam
gebruik van water. Ook bij een spiegelföhn die ik had gemaakt samen met jamy
en rijkje ging het niet zo goed, later is het ons gelukt en deed het product het
ook.

Competentie 6

Met druk en tegenslag omgaan
Vroeger vond ik het erg lastig om met tegenslag om te gaan, omdat dat dan
mijn hele idee zou verpesten. In de loop van het jaar ben ik er steeds beter mee
leren omgaan, nog steeds wordt ik een beetje teleurgesteld, maar ik probeer
een oplossing te vinden. Met de laatste opdracht van een website maken
kwam ik ergens niet uit wat ik graag op mijn site wilden aansluiten, ik kwam er
op school niet uit dus ging er thuis verder naar kijken want ik wilde het graag
goed hebben. Toen ben ik er zelf zonder hulp uitgekomen. Ook had ik veel
opdrachten half af en moest ik het snel klaar hebben en dat is mij ook gelukt
om het mooi en op tijd af te hebben.

Competentie 7
Creëren en innoveren
Vroeger vond ik het heel lastig om voor mezelf een goed idee te bedenken dat
ook werkte, nu vind ik het nog steeds wat lastig maar het gaat wel makkelijker
omdat ik soms een schets maak van het idee om te kijken of het wel goed
genoeg is. Daardoor kijk ik sneller of iets goed genoeg is. Meestal als ik dan een
aantal schetsen had ging ik kijken welke ik het best vond en had ik een idee.
Bijvoorbeeld weer bij mijn website had ik een schets gemaakt hoe ik wilde dat
het eruit ging zien en kon ik vanuit daar een beeldvorming krijgen.

Wat heeft T&T mij geboden?
Door T & T vind ik het leuker om zelf dingen te ondernemen en maken. Ik hield
nooit van dingen met techniek maar nu ik T & T twee jaar heb gevolgd vind ik
het interessanter. Ook ben ik er achter gekomen dat ik meer kan dan ik had
verwacht, waaronder, website maken en voor de lego league dingen bouwen.
In het begin dacht ik ook dat het niks voor mij zou zijn omdat ik niet veel van
technologie weet maar ik ben uiteindelijk wel blij dat ik het heb gekozen. Ook
voor mijn vervolg opleiding kan het handig zijn, omdat ik dan weet hoe ik
eventueel een website uit opgebouwd is.

Vervolgopleiding
Ik ben er nog niet uit welke opleiding ik ga doen. Ik ben voor twee opleidingen
al ingeschreven dat zijn; verpleegkundige op het Regio College of
Mediaredactiemedewerker op het Media College. Ik zit nog erg te twijfelen
omdat het me alle twee een leuke opleiding lijkt. Ik ga maandag 26 maart naar
een kennismakingsavond op het regio college, ik ga ook een dag meelopen bij
die opleiding. Als ik dat heb gehad ga ik kiezen wat het gaat worden. T & T
heeft me deels geholpen aan mijn keuze omdat bij de website maken en
vormgeven vond ik het heel leuk om te doen, en dat doe je ook op het Medio
College. Daarom zit ik nog erg te twijfelen wat het gaat worden.

