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1 lesuur

Maak een responsive site voor www.airfrance.nl
Voor Air France ontwerp en bouw je een nieuwe website. Je maakt de site voor 2
verschillende schermresoluties.
Websites worden op veel verschillende apparaten bekeken. Bijvoorbeeld smartphones,
tablets, laptops en desktops. Daar moet je als webdesigner rekening mee houden. Het
is je taak ervoor te zorgen dat op al die apparaten de site er goed uit ziet. Ook moet de
bezoeker makkelijk alles kunnen vinden op de site. Dat bereik je met een overzichtelijke
indeling.
informatie verzamelen
Bezoek de website van Air France en maak een korte beschrijving. Denk bij de
beschrijving aan: indeling en functionaliteit, kleur en typografie en beeldgebruik.

2 lesuren

Schermindeling / Wireframe
Maak voor de 2 verschillende beeldschermresoluties minimaal 2 duidelijk verschillende,
gedetailleerde wireframes van de home. Denk hierbij aan de plaats van het menu,
afbeeldingen en tekst. Besteed veel aandacht aan het verschil in functionaliteit van de
mobiele site in vergekelijking met de desktop versie.

2 lesuren

Schetsen
Maak voor de 2 schermresoluties 2 verschillende schetsen van de home . Digitaal of op
papier. Let op het verschil tussen een schets en een wireframe.

2 lesuren

Ontwerp
Als je tevreden bent over je schetsen dan kies je er één en ga je deze voor 2
schermresoluties uitwerken in een gedetailleerd digitaal ontwerp.

4 lesuren

Code
Als je klaar bent met je gedetailleerde ontwerp ga je de twee versies van de site bouwen
in HTML & CSS. Gebruik mediaqueries om de site aan te passen aan de verschillende
resoluties

planning

Per onderdeel is aangegeven hoeveel tijd je ervoor hebt. Tussendoor krijg je in periode
3 ook nog uitleg of andere korte opdrachten.

beoordeling

Mediavormgever

Het product wordt beoordeeld op kwaliteit van ontwerp en techniek.
Extra aandachtspunten daarbij zijn: Duidelijk verschil in functionaliteit tussen deskop
versie en mobiele versie. Het gebruik van html5 elementen. Valide html en css.
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