Klas 10v1

Evaluatie presentaties en werkstukken

Combinatoriek

Naam:
Presentatie
Presentatie van:
Datum & uur:
voorbereiding
Staat alles gereed? Is er een tekening voorbereid op het bord? Is er een
handout?
presentatie
Was het goed te verstaan? Kon je alles zien? Was het vlot verteld of
afgelezen? Was het boeiend?
uitleg
Heb je het begrepen? Was het inhoudelijk te volgen? Werd gecontroleerd of
iedereen het begrepen had? Was duidelijk wat belangrijk was en wat minder?
interactie
Werd de klas in het verhaal betrokken? Kon je vragen stellen? Was er een
oefenopgave? Werd het verhaal afgestemd op het niveau van de klas?
eigen inbreng
Heeft het groepje zelf voorbeelden of opgaven bedacht? Is het hun eigen
verhaal, of kan je er de uitleg uit de opdrachten nog in bespeuren?

O·G·U
O·G·U
O·G·U
O·G·U
O·G·U

Commentaar:

Aantal O:
Aantal G:
Aantal U:
eindoordeel
Hoe ben je tot je eindoordeel gekomen?

O·G·U

Klas 10v1

Evaluatie presentaties en werkstukken

Combinatoriek

Naam:
Werkstuk
Werkstuk van:
Datum & uur:
verzorging
Hoe ziet het eruit? Zijn er duidelijke titels? Hebben afbeeldingen een
nummer? Indien getypt: zijn er paginanummers en een (automatische!)
inhoudsopgave? Is de taal en spelling verzorgd? Is er een duidelijke
samenhang tussen de delen? Zijn afbeeldingen van goede kwaliteit (niet te
pixelig, niet met Paint)
uitleg
Heb je het begrepen? Is het inhoudelijk te volgen? Zijn hoofd- en bijzaken
duidelijk onderscheiden? Wordt de lezer betrokken in het verhaal?
volledigheid en correctheid
Ontbreken er verplichte onderdelen? Klopt het allemaal? Zijn alle gevallen
behandeld? Worden bronnen correct vermeld?
eigen inbreng
Zijn er zelf voorbeelden of opgaven bedacht? Is het een eigen verhaal, of
kan je er de uitleg uit de opdrachten nog in bespeuren? Is er bijkomend
extra materiaal gemaakt?
oefenopgaven
Zijn de opgaven duidelijk uitgewerkt? Zijn er voldoende of extra opgaven
gemaakt? Is er variatie in de opgaven qua moeilijkheid en type?

O·G·U

O·G·U
O·G·U
O·G·U

O·G·U

Commentaar:

Aantal O:
Aantal G:
Aantal U:
eindoordeel
Hoe ben je tot je eindoordeel gekomen?

O·G·U

