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Dit boek is te koop via de Odisee studentenshop https://odisee.standaardstudentshop.be
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Leerstof C#
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉

variabelen en constanten
gegevenstypes
arrays en lijsten
selecties en iteraties
operatoren
methodes
klassen en objecten
strings
stijlregels en commentaar

4

Vaardigheden Visual Studio
◉
◉
◉
◉
◉
◉

solutions en projecten
runnen, builden
foutmeldingen begrijpen
sneltoetsen
debugging
object browser
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Onderwerpen WPF
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉

design view gebruiken
toolbox
properties window
XAML
code-behind
MessageBox
Tekenen: Canvas, Ellipse, Brush, Thickness....
Math, Random

Voor een gedetailleerd overzicht, zie het document AD1 checklist.pdf op Toledo
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Hoofdstukken uit het boek
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉
◉

01. De achtergronden van C#
02. De C# ontwikkelomgeving
03. Objecten en methoden voor eenvoudige graphics
04. Variabelen en berekeningen
05. Methoden en argumenten
07. Beslissingen: if en switch
08. Herhalingen: for, while en do
09. Debuggen
14. Eendimensionale arrays
16. Bewerkingen op strings
21. Programmeerstijlen

Voor een gedetailleerd overzicht, zie het document AD2 checklist.pdf op Toledo
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Planning
WEEK 1
LES 1
Visual Studio
console vs WPF apps

WEEK 2
LES 2

controlestructuren (selecties)

LES 3

LES 4

herhalingsoefeningen

herhalingsoefeningen

controlestructuren (iteraties)

strings
operatoren
variabelen en constanten
stijlregels

theorietest 1
10%
gesloten boek

praktijktest 1
20%

open boek
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Planning – vervolg
WEEK 3
LES 5
Arrays en lijsten

WEEK 4
LES 6

Methodes

LES 7
Optioneel: beginselen van

LES 8
Praktijktest en feedback

klassen en objecten
Optioneel: exception handling
Herhalingsoefeningen

praktijktest 2
40%

theorietest 3
10%
gesloten boek

portfolio
20%
open boek
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Werkwijze
◉
◉
◉
◉
◉

4 weken van telkens 2 volle dagen, 64 uur in totaal
elke dag bestaat uit 4 lesblokken van 2u, met telkens een pauze
in principe geen activiteiten of testen buiten de lessen
sommigen het nodig hebben oefeningen thuis af te werken of extra oefeningen te maken
extra begeleiding in het open leercentrum

Ø oplossingen worden bijgehouden in
een Github repository (meer uitleg
in de les)
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Afspraken
◉ Afspraak 1: je komt op tijd. Ben je een eerste keer te laat? Verontschuldig je en kom binnen. Ben
je een tweede keer te laat? Wacht tot de volgende pauze, verontschuldig je en kom binnen. Ben
je een derde keer te laat? Kom volgende week terug.
◉ Afspraak 2: je komt op het begin van een lesblok en blijft tot het einde van een lesblok; de docent
zal aangeven wanneer het pauze is. Wil je toch eerder weg, vraag dan toestemming. Even een
plaspauze houden of op de gang uitblazen kan altijd zonder vragen.
◉ Afspraak 3: je volgt enkel lessen in jouw groep. Wisselen kan alleen via de studentenadministratie.
◉ Afspraak 4: aanwezigheid is verplicht voor alle lesblokken en lesdagen. Afwezigheid moet
gemotiveerd worden (bv. ziektebriefje). Aanwezigheden worden opgenomen!
◉ Afspraak 5: elkaar helpen mag, samenwerken aan één code of kopiëren mag in geen geval! Je zal
gevraagd worden telkens op het einde van de les je werk van de dag te uploaden op Toledo.
Hoewel het niet op punten staat, zal voor duidelijk kopiëren een fraudedossier opgesteld worden.
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Afspraken
◉ Afspraak 6: je werkt actief mee in de les. Ze dienen om je te helpen te slagen voor de testen en
een goede programmeur te worden. Maak er gebruik van. Indien de docent oordeelt dat je vooral
wil teren op het werk van anderen, kan hij je vragen de les te verlaten.
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