Sign: tekenen en uitvoeren
Training van één dagdeel: werk met Easysign, tekenprogramma geschikt voor de snijplotter, demo proces van PC
naar snijplotter en omzetten van .jpg naar bestand geschikt voor Easysign, oefenen met pellen en plakken van
een logo in meerdere kleuren.
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
    

Gebaseerd op 77 beoordelingen

Relatie met beroepsgericht programma:
Profielmodule Design en Decoratie

STUDIEBELASTINGSUREN
Contacturen
Voorbereiding en
huiswerk

3
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TOTAAL

3

In deze training van één dagdeel werkt u met Easysign, een tekenprogramma geschikt voor de
snijplotter, krijgt u een demo van het proces van PC naar snijplotter en het omzetten van een plaatje
naar een bestand geschikt voor Easysign, en oefent u met pellen en plakken van een logo in meerdere
kleuren.

Inhoud

(Basis)handelingen van Easysign, tekenprogramma voor een snijplotter.
Live demo van het proces van Easysign naar het plotten van het ontwerp.
Live demo van het omzetten van een plaatje naar een vectorbestand, geschikt voor Easysign
(handig als leerlingen een plaatje op internet uitgezocht of meegebracht hebben dat geschikt
gemaakt moet worden voor gebruik in het ontwerpprogramma).
Oefenen met pellen en plakken van een ontwerp bestaande uit meerdere kleuren folie op een
perspex plaatje.

Voorkennis nodig:

Nee

Werkvorm:

cursus

Scholingsveld:

vakkennis

Voorbereiding noodzakelijk:

Nee

Aanbod mogelijk gemaakt
door OCW en VO-raad:

Ja

Aanbieder:

Freek Oort

Soort aanbieder:

particulier onderwijs

Contactpersoon:

Freek Oort

E-mailadres:

f.oort@vmbo-bwi.nl

Cursusdata:
Er zijn geen data gepland. Meld s.v.p. uw interesse voor deze cursus bij helpdesk@bijscholingvmbo.nl.
Prijs:

25 euro per persoon

Gevalideerd door
lerarenregister:

NF5GVbVqQH

Leercyclus benoemd:

Ja

Opmerkingen:
Op locatie. Deze training kan in overleg op uw locatie plaatsvinden. De school stelt een
lokaal (en faciliteiten) beschikbaar die voldoen aan de eisen van de aanbieder, betaalt de
reiskosten (deze worden apart door de aanbieder in rekening gebracht) en verzorgt een
lunch voor de deelnemers. De cursusprijs per deelnemer vindt u bij 'Prijs'.

