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OPDRACHT: DE FILMWIJZER 

INLEIDING 
Ontwerp een reviewpagina over een recente film (of serie) naar keuze. Hou hierbij, naast de vaardigheden 

die je tijdens de les hebt geleerd, rekening met de onderstaande instructies. Lees eerst deze instructies 

vooraleer je aan de slag gaat! Het doel van deze opdracht is om de structuur van het voorbeeld in bijlage 

1 zo goed mogelijk na te maken. 

INSTRUCTIES 
1. Maak een nieuw html-bestand aan met de naam ‘filmwijzer.html’. Geef deze pagina de titel 

‘filmwijzer’; 

2. Maak een nieuw css-bestand aan met de naam ‘opmaak.css’ en koppel dit bestand aan 

‘filmwijzer.html’; 

3. Geef je html-pagina een achtergrond naar keuze. Je mag hiervoor gebruik maken van een texture 

of een grootte afbeelding. Zorg er dan wel voor dat deze achtergrondafbeelding het volledige 

venster bedekt, zonder al te veel kwaliteitsverlies. Uiteraard moet deze achtergrond binnen jouw 

filmthema passen; 

4. Maak binnen jouw body een container aan waarmee je alle elementen kan gaan centreren: 

 Hoogte container: 540px; 

 Breedte container: 600px. 

Opgelet: Zorg dat de grootte van alle div-elementen behouden blijft! Let dus op met margin en padding 

(box-sizing)! 

5. Maak 5 structuurelementen aan (denk aan HTML5 elementen) voor de ‘titel’-blok, de ‘review’-

blok, de ‘meer informatie’-blok, de ‘afbeelding’-blok en de footer. Positioneer deze vijf blokken 

zoals in bijlage 1 en geef deze de volgende opmaak: 

Titel 

 Deze blok moet de volledige breedte van de container in beslag nemen; 

 Zorg ervoor dat de tekst in dit element gecentreerd wordt; 

 Geef dit element een willekeurige achtergrondkleur; 

 De tekst moet binnen een kop 1 geplaatst worden met een tekstgrootte van 24 
pixels. 

Review 
 Deze blok moet de helft van de breedte van de container in beslag nemen; 

 De titel moet in een kop 2 geplaatst worden; 

 De tekst moet een tekstgrootte hebben van 16 pixels. 

Meer 
informatie 

 De titel moet in een kop 2 geplaatst worden; 

 Voorzie dit element van een donkere achtergrondkleur; 

 Voorzie in dit element 2 knoppen; één knop met een link naar de imdb-pagina 
van de film en 1 knop met een link naar de wikipedia pagina van de film; 

 Wanneer de gebruiker met zijn cursor over één van deze knoppen gaat, moeten 
deze van achtergrondkleur veranderen en moet de cursor veranderen naar een 
handje. 

Afbeelding 
 Voeg een afbeelding in met <img> of geef de div een achtergrond-afbeelding. 

Zoek deze afbeelding op internet op en bewaar deze op een correcte locatie 
binnen jouw mappenstructuur. 

Footer 
 Voorzie een footer met een hoogte van 40 pixels; 

 Plaats jouw naam + © (op juiste manier!) + Jaartal. 
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