BEOORDELING EIGEN DOSSIER CSI 1V
Geen punten
waard

Verbetering
mogelijk

Verbetering nodig

Prima

punten
mogelijk/
feitelijk

Lay-out
Naam, klas,
team, rubric

niet vermeld of niet compleet of geen
heel slordig, bv mooie voorkant
zonder voorkant

alles compleet,
mooie voorkant

2

erg goed en
grondig gedaan

2

Werkbladen technieken
Invullen
werkbladen

erg incompleet

niet grondig gedaan

Conclusies

erg incompleet

niet bij alle
technieken volledig

bij alle technieken
compleet

erg goed en
grondig gedaan

3

Fouten

erg incompleet

niet bij alle
technieken volledig

bij alle technieken
compleet

erg goed en
grondig gedaan

3

Opbouw,
alleen vragen en geen alinea’s of
goede opbouw
taalgebruik en antwoorden, te tussenkopjes, te lang en lengte, in eigen
lengte
kort
woorden

opbouw logisch
en creatief,
goede lengte

3

prima en prima
bijschrift, tekst
verwijst ernaar

3

met uitleg van
de keus

2

Techniek Expert: de specialisatie

ondersteunen de
tekst, bijschrift
onvolledig

Illustraties

geen nuttige

niet goed geplaatst,
bijschrift ontbreekt

Gekozen
techniek

onduidelijk

alleen genoemd

Bij welke
misdrijven?

mist of is
onduidelijk

correct misdrijf
genoemd zonder
(goede) uitleg

correct misdrijf
meerdere misgenoemd met goede drijven genoemd
uitleg
met goede uitleg

3

(te) kort in enkele
zinnen beschreven,
geen illustraties

compleet, weinig
uitleg, niet goed
naar illustraties
verwezen

compleet, alles
goed uitgelegd m.b.v. illustraties

3

uitleg goed, met een uitleg uitgebreid,
voorbeeld
met voorbeelden

3
3

Hoe verzamel nauwelijks
je de sporen? genoemd
Analyse van
de sporen

(zeer) onvolledig uitleg mager / niet
een lopend verhaal

Fouten
bespreking

niet genoemd

alleen enkele fouten
in de uitvoering

zwakke kanten van
de techniek
besproken

Bewijs en
conclusies

niet genoemd

te kort door de bocht

correcte manier van conclusies
conclusies trekken trekken grondig
besproken

Betrouwbaarheid

niet genoemd

genoemd, bijna niet
uitgelegd

goed op ingegaan

uitvoerig,
grondig
besproken

3

Bronnen

niet genoemd

niet alle bronnen
vermeld (tekst en
plaatjes)

meer bronnen of
juist vermeld

meer bronnen
en juist vermeld

3

Bonus

BONUS punten kunnen worden verkregen bij extra goede formulering, extra mooie
uitvoering, extra inzicht getoond in hoe wetenschap werkt en ....

ook manieren
om fouten te
verminderen

3

3

TOTAAL AANTAL PUNTEN: 42

NAAM:

KLAS:

CIJFER

(totaal/4)

