
1. Wat ga je allemaal doen als je een jarige 
hebt toegewezen en daar een traktatie 
voor ga verzorgen. 

 

Ga een afspraak maken  wanneer het uitkomt om de traktatie te bespreken doe dat zo snel 
mogelijk want dan weet je ook of hij / zij wel wil trakteren. 
Stel minimaal 5 vragen per persoon op die je aan de jarige wilt stellen. 
Stel open vragen en verwerk dit ook in het verslag zet ook duidelijk de namen erbij welke vragen 
je hebt gemaakt. 
 
Maak er een duidelijk en bondig verslag minimaal een halve pagina  en zorg dat je er alles in 
verwerkt. 
 

Zorg dat je de volgende punten er zeker in hebt staan: 

 datum van de traktatie 

 wanneer trakteren  

 wat voor traktatie ga je maken 

 hoeveel jaar hij/zij wordt 

 de prijs  



2. Voorblad - Inhoudsopgave 

 

Wat komt er allemaal op het voorblad: 
Een voorblad is de eerste pagina van je werkstuk, eigenlijk je voorkant. Dit is dus het eerste wat je 
ziet als je het werkstuk inlevert. Dit moet er dan ook netjes uitzien. Wat moet er allemaal op het 
voorblad: 
 

o Passende afbeelding 
o Jullie namen 
o Datum van de traktatie 
o Naam van de jarige 
o Uiteindelijke traktatie  

 

De inhoudsopgave: 
Een voorbeeld inhoudsopgave is voor jullie gemaakt en staat op de volgende bladzijde. Zorg dat 
alles wat in de inhoudsopgave staat, ook echt in je werkstuk komt te staan. Jullie mogen hier zelf 
onderdelen aan toevoegen als dit wenselijk is. Zoals jullie ondertussen weten staan alle losse 
onderdelen vermeld op de site: www.cookingandskills.nl  
In jullie map zitten alle opdrachten die ook op de site staan, dus ook deze. 
 

Inhoudsopgave:  
 

1. Wat ga je allemaal doen als je een jarige hebt toegewezen en 
daar een traktatie voor ga verzorgen. 

 
2. Voorblad 

Inhoudsopgave 

3. Het product wat je ga maken 

4. Plan van aanpak 

5. Recepten uitwerken 

6. Bestellijst maken 

7. Kostprijs berekening 

8. Flyer 

9. Rekening maken 

10. LOB vragen 

11. STARR verslag 

Beoordelingsformulier bakdocent 

http://www.cookingandskills.nl/

