Werkstuk van: …………………………………………………………
Titel: ……………………………………………………………..………...
Datum: …………………………………………………..………...
Inhoud:
Hoeveelheid informatie
0 Je geeft weinig informatie.
0 Je geeft foute informatie.
0 Je geeft voldoende informatie.
0 Je geeft veel goede informatie.
0 Je hebt 5 tot max. 7 hoofdstukken.
0 Je hebt te weinig/te veel hoofdstukken.
Opmerking:
……………………………………………………………………
………………………………………………….………………...
Gebruik van eigen woorden
0 Je schrijft niet in je eigen woorden, maar in boekentaal.
0 Je schrijft soms in je eigen woorden, soms in boekentaal.
0 Je schrijft bijna alles in je eigen woorden.
0 Je schrijft alles in je eigen woorden!
Opmerking:
……………………………………………………………………
………………………………………………….………………...
Voorwoord en nawoord
0 Je voorwoord en nawoord zijn niet aanwezig.
0 Je voorwoord en nawoord bevatten geen nuttige
informatie.
0 Je voorwoord en nawoord zijn goed.
0 Je voorwoord en nawoord zijn erg leuk om te lezen.
Opmerking:

Verzorging:
Plaatjes
0 Je hebt te weinig plaatjes gebruikt.
0 Je hebt voldoende plaatjes, maar ze passen niet bij de
tekst.
0 Je hebt wel plaatjes gebruikt, maar zonder onderschrift.
0 Je hebt de juiste plaatjes bij de juiste tekst. En je hebt
goede onderschriften gebruikt.
Opmerking:
………………………………………………………
………………………………………………………
Tekstverzorging en -spelling
0 Je typt in verschillende lettertypen.
0 Je tekst loopt aan één stuk door, zonder alinea’s.
0 Let beter op leestekens en hoofdletters.
0 Je hebt veel spelfouten gemaakt.
0 Je hebt goed op de spelling gelet.
0 Je tekst ziet er heel goed uit.
Opmerking:
……………………………………………………………………
………………………………………………….………………...

……………………………………………………………………

Titelblad
0 Je titelblad is niet volledig.
0 Je hebt een mooi titelblad, met alle informatie erop.
Opmerking:
……………………………………………………………………

………………………………………………….………………...

………………………………………………….………………...
Complete indruk

Bronnenlijst
0 Je hebt geen bronnenlijst.
0 Je bronnenlijst is onvolledig.
0 Je hebt een nette en volledige bronnenlijst.
Opmerking:
……………………………………………………………………
………………………………………………….………………...

0 Je had meer tijd aan je werkstuk kunnen besteden.
0 Ik kan zien dat je er hard aan gewerkt hebt, maar je
verzorging laat nog wat te wensen over.
0 Ik kan zien dat je er hard aan gewerkt hebt, maar de
inhoud is niet op jouw niveau.
0 Je werkstuk ziet er schitterend uit, blijf zo doorgaan!
Opmerking:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Inhoud: onv / matig / vold / r. vold / goed

Verzorging: onv / matig / vold / r. vold / goed

