
Eerste schooldag
Kennismaken & inloggen ALFA- college



Planning

14:30 – 15:00 uur Kennismakingsspellen

15:00 – 15:45 uur Vuilniszak Challenge 

15:45 – 16:00 uur Pauze

16:00 – 16:30 uur Foto

16:30 – 17:30 uur Inloggen in Alfa-connect, Office 365 downloaden, Inloggen MS teams



Corona beleid
- 1,5 meter afstand, ook als je jonger bent dan 18 jaar
- Les klaar à verlaat het gebouw

- Ben je ziek, blijf thuis en laat je gratis testen

- Pauze à niet of in het klaslokaal

- Mondkapje niet verplicht

- Gronings rooster > afwijkende tijden

- Denk om elkaar, heb begrip en help elkaar. 



Kennismaken
Wie is het snelste klaar?

Vorm een rij:

• Op basis van je voornaam op alfabetische volgorde

• Op basis van leeftijd van jong naar oud. 

• Op basis van reistijd van kort naar lang. 

10 minuten



Kennismaken
Zoek een groep en leer elkaar kennen.
Roep en doe je hand omhoog.  “ Doe je hand omhoog als je houdt van R&B/ ook twee 
zussen hebt/  in het weekend voetbalt. ” 

Vorm een groepje:

• Op basis dezelfde muzieksmaak

• Op basis van familie 

• Op basis van dezelfde hobby

• Op basis van je vooropleiding. 

10 minuten











Vuilniszak challenge
Ontwerp een outfit met een vuilniszak en tape.
De een maakt een tekening.

De ander maakt de outfit op een schaalmodel. 

Maaaaaarrrr…

Je mag de tekening van de ander niet zien. 

45 minuten



Hoe?!
Je bent een ontwerp duo en ontwerpt samen een outfit.
De een ontwerpt en maakt een schets en vertelt de ander hoe de outfit eruit gaat zien.
De ander maakt de outfit op een schaalmodel. 

De tekenaar
De tekenaar maakt ontwerp keuzes, moet creatief zijn en snel op ideeën kunnen komen.
De tekenaar overlegt met de maker wat er gemaakt gaat worden maar is verantwoordelijk 
voor het ontwerp. 
De tekenaar vertelt in woorden hoe de outfit eruit gaat zien. 

De maker
De maker houdt van precisie werk en zorgt ervoor dat het plan zo goed en netjes mogelijk 
uitgevoerd wordt. Hij/zij denkt mee tijdens het ontwerper maar laat de keuzes en creativiteit 
over aan de ontwerper. De maker mag de schets niet zien en maakt de outfit onder 
begeleiding van de tekenaar op een pop met een vuilniszak en tape. 

45 minuten



Het spel
1. Verdeel de rollen (2 minuten)
2. Overleg wat je wilt maken en teken de outfit (15 minuten)

3. Maak de outfit van een vuilniszak op een schaalmodel (15 minuten)

4. Stop de tijd!

5. Het duo waarvan de tekening het meest klopt met de outfit wint. 

45 minuten



Ronde 1
Verdeel de rollen (2 minuten)

De tekenaar: is creatief en kan ideeën goed vertalen naar een tekening

De maker: is precies, kan goed luisteren en netjes werken. 

2 minuten



Ronde 2
Outfit tekenen (15 minuten)

Overleg met elkaar en teken de outfit.
LET OP: laat je tekening niet zien aan de ander!
Waar je over na kunt denken:
Bespreek of je iets wilt maken dat “normaler” is of iets dat iemand nog nooit heeft gezien. 
Denk na over wat voor outfit je wilt maken een minirok, een broekpak of gewoon iets 
vreemds. 
Denk samen na over wat er allemaal mogelijk is, zoals knippen, bloemen maken, stukken aan 
elkaar tapen…
Wat is een gangbare of gemakkelijke keuze en wat is een onverwachte keuze? 

15 minuten



Ronde 3
Maak de outfit (15 minuten)

Overleg met elkaar en maak de outfit.

LET OP: laat je tekening niet zien aan de ander!

Beschrijf als tekenaar zo goed mogelijk wat de ander moet doen. 

15 minuten



Ronde 4
De jury bekijkt de ontwerpen en tekeningen.  (pauze)

1. Welke tekening lijkt het meest op de outfit?

2. Welke outfit is het creatiefs?

3. Welke outfit is het mooiste gemaakt? 

10 minuten



Inloggen in Alfa connect
Pak je laptop of een IMAC uit het lokaal. 

Wat kom je te weten?
Waar vind ik mijn rooster?
Waar staan mijn behaalde resultaten?
Waar kan ik mij ziekmelden?
Hoe werkt teams? 
Bij wie kan ik terecht met wensen en problemen? 
Hoe communiceer ik met docenten? 



Instructie film

https://www.youtube.com/watch?v=wQspSVDDJaU



Inloggen AlfaConnect
Ga met jouw telefoon (4G) naar alfaconnect.alfa-college.nl
Log in met je persoonlijke AlfaConnect-gegevens: Alfa-college e-mailadres en kies 
wachtwoord vergeten. 

Maak een nieuw wachtwoord aan.

Via AlfaConnect ga je naar Eduarte, jouw studentenmail en rooster Xedule.

Andere informatie vind je op: http://mode-styling.nl

https://www.youtube.com/watch


Verbinden met WiFi
Verbinding maken met WiFi.
Klik op het Wifi-icoontje en kies voor verbinden met EDUROAM
Typ het wachtwoord van Alfa connect in.



Inloggen Eduarte
Ga naar alfaconnect.alfa-college.nl
Log in met je persoonlijke AlfaConnect-gegevens: Alfa-college e-mailadres en 
wachtwoord. 

Via AlfaConnect zoek je bij de apps naar Eduarte.
Log in met jouw studentnummer zonder 0 en wachtwoord ontvangen via de privé 
mail. 



Downloaden Office 365
Open de wafel in Alfa-connect
Ga naar Office 365 à

Klik op Office 365 installeren en installeer het pakket.

Ga naar finder > apps. 

Alle Microsoft programma’s staan nu bij de M. 



Downloaden Office 365
Ga naar de finder > apps. 
Zoek Microsoft teams

Klik op de app Microsoft teams.

Log in met je studenten e-mailadres.  

Ga naar Teams in het linkermenu, hier staat je klas bij. 



Aanschaffen Adobe CC
Ga naar surfspot.nl
Maak een account aan bij surfspot.
Gebruik je studentenmail.

Koop de adobe CC licentie voor studenten. 
Bewaar de licentiecode. 

Ga naar adobe.com
Maak een adobe account aan. Dit kan met je privé mail. 
Download adobe creative cloud voor op je computer.
Vul de licentiecode in van surfspot in. 



Donderdag Suikerunie terrein
Verzamelen bij de rode trap
Neem stadsbus 8 naar Hoogkerk > bushalte Atoomweg 

Neem bus 39 naar Surhuisterveen > bushalte Atoomweg

Google Maps: energieweg 10, Groningen

Trek sportieve kleding aan. 


