
Feedback op opdracht 7 Website 

Ik heb 2 medestudenten gevraagd feedback te geven op de website. Van Daphne kreeg ik de 
volgende opmerkingen: 

Zijn alle opdrachten aanwezig? Ja, alle opdrachten zijn aanwezig, enkele dingen moet je nog  wel 
toevoegen. 

Website is makkelijk te navigeren? De website is super makkelijk te navigeren. Aan de linkerkant van 
de website zie je een gekleurd bolletje staan bij de opdracht waar je aan het kijken bent. Daarnaast 
kan je hierop ook klikken om direct naar de gewilde opdracht te gaan. Alles staat op 1 pagina 
waardoor je niet hoeft te wisselen van pagina. Ook is op de begin pagina een overzicht te vinden van 
alle opdrachten die zijn gemaakt. 

Linkjes en filmpjes werken? Bij opdracht 3 heb je twee keer een knop geplaatst. Allebei gaan ze naar 
het document met de samenvatting, DA Plan etc. Ik kan dus niet bij de presentatie komen. Denk ook 
niet dat dat per se nodig is aangezien de presentatie daaronder al staat.  

Bij opdracht 4 staat de link naar Edmodo. Klopt het dat ik daar alleen in kan als ik een account heb?  

Bij opdracht 5 heb je de feedback die je aan mij hebt gegeven toegevoegd in plaats van de feedback 
die ik aan jou heb gegeven.  

De opdrachten zijn volledig? Ik mis bij opdracht 1a welke stof de leerlingen allemaal aangeboden 
krijgen m.b.t. statistiek. Ik heb dus geen goed overzicht van wat de leerlingen moeten leren.  

De website ziet er netjes en werkbaar uit? De website ziet er netjes uit. Mooie opbouw en goed te 
navigeren. 

Ik zou denk ik zelf wat meer losse documenten maken. Ik dacht vaak dat er bijvoorbeeld wat miste 
maar dan stond het toch in dat ene grote document. Je maakt het overzichtelijker voor de lezer 
wanneer je bijvoorbeeld al een onderscheid maakt tussen het DA-plan met de feedback, stelling en 
samenvatting van het artikel. Dit ook bij de documenten van opdracht 5. Daphne gaf ook typo aan. 

Ik heb de spelfouten en links die niet goed werkten gelijk aangepast. De Edmodo zou zonder inlog 
moeten. Ik kan de fout niet vinden. Daarna volgde de feedback van Myrthe: 

Bij deze de feedback op je website. Hij is echt supermooi geworden! 

Zijn alle opdrachten aanwezig? Ja alle opdrachten zijn aanwezig. 

Website is makkelijk te navigeren. Zeker, heel fijn dat je zowel kan scrollen als op een linkje kan 
klikken! 

Linkjes en filmpjes werken: bij opdracht 3 linkt zowel de knop 'klik hier voor meer info opdracht 3' als 
de knop 'klik hier voor de presentatie' naar hetzelfde bestand. Ik gok dat de knop voor de presentatie 
eigenlijk niet nodig is omdat de presentatie al eronder staat 

De opdrachten zijn volledig. Ja de opdrachten zijn volledig en heel mooi uitgewerkt.  

De website ziet er netjes en werkbaar uit. Bij opdracht 2 staat het filmpje niet gecentreerd in het 
groene vlak, waardoor je net niet op het knopje voor volledig scherm kan klikken. Hetzelfde geldt 
voor het filmpje van opdracht 6b. Random ander punt: De gekleurde achtergrond leest erg prettig. 

Fijn te horen! Ik ben ook blij met het resultaat. De volgende keer zal ik iets meer letten op wat op de 
site en wat in bijlagen komt en hoe de bijlagen goed te splitsen in behapbare brokken informatie. 


