3V – DUURZAAMHEID PRESENTATIE

Criteria
1

Presentatie

Start

onvoldoende

Voldoende

-

-

Geen startpagina

2

Tekst

- Tekst maakt het verhaal niet
duidelijk

3

Leesbaarheid

- Tekst bevat spelfouten
- Tekst is slecht leesbaar

4

Titels

5

Indeling

6

Bronvermeldin
g
Inhoud

&

Inleiding

Locatie

goed

Startpagina met naam van de - Aantrekkelijke startpagina
stad en groepsgenoten
met naam van de stad en
groepsgenoten
- Tekst maakt het verhaal
- Juiste hoeveelheid tekst
duidelijk, maar is soms
maakt het verhaal duidelijk,
langdradig of kortaf.
zonder daarbij te langdradig
te worden.
- Tekst bevat geen spelfouten
- Tekst is redelijk goed leesbaar

- Tekst bevat geen spelfouten
- Tekst is goed leesbaar

- Dia’s/fragmenten bevatten geen - Dia’s/fragmenten bevatten
- Dia’s/fragmenten bevatten
titels of worden niet
titels of worden geïntroduceerd.
titels of worden
geïntroduceerd
Titels slaan niet altijd volledig
geïntroduceerd. Titels slaan
op het onderwerp.
altijd volledig op het
onderwerp.
- Volgorde van dia’s/scenes is
- Volgorde van dia’s/scenes is
- Volgorde van dia’s/scenes is
onlogisch en rommelig.
logisch.
logisch en lopen in elkaar
over.
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- Geen bronnen gegeven

- Bronnen voor gegevens
gegeven.

- Bronnen voor gegevens en
afbeeldingen gegeven.

- Aangegeven dat duurzaamheid
belangrijk is, zonder daar
argumenten bij te hebben.

- Aangegeven dat duurzaamheid
belangrijk is met enkele
argumenten.

- Aangegeven dat
0
duurzaamheid belangrijk is
met duidelijke argumenten en
voorbeelden.
- Locatiekeuze van de stad is
2
aangegeven, realistisch en
onderbouwd met argumenten
die gebaseerd zijn op feiten.

- Locatiekeuze van de stad is niet - Locatiekeuze van de stad is
realistisch en niet onderbouwd
aangegeven, realistisch en
met argumenten.
onderbouwd met argumenten
die gebaseerd zijn op eigen
aannames.
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- Ontwerpkeuze van de stad is
niet realistisch en niet
onderbouwd met argumenten.

- Ontwerpkeuze van de stad is
aangegeven, realistisch en
onderbouwd met argumenten
die gebaseerd op zijn eigen
aannames.
- Berekening getoond hoeveel
energie er nodig is.
- Aannames zijn realistisch en
deels gebaseerd op eigen
gedachten en deels op
bronnen.
- Er is gebruik gemaakt van een
realistische energiemix.
- De keuze voor de mix past niet
volledig bij de locatie.
- De keuze voor de mix is
redelijk onderbouwd
- Er is uitleg waarom de stad
duurzaam is, maar deze is
gebaseerd op eigen aannames.

- Ontwerpkeuze van de stad is
aangegeven, realistisch en
onderbouwd met argumenten
die gebaseerd zijn op feiten.

- Er is niet aangegeven hoe de
voedsel en watervoorziening
voor de stad geregeld is.

- De wetten dragen bij aan
duurzaamheid
- De wetten zijn moeilijk
uitvoerbaar
- De onderbouwing van de
wetgeving is sterk
- Er is rekening gehouden de
kosten te beperken, maar deze
beperkingen zijn matig
uitgelegd.
- Er is aangegeven hoe de
voedsel en watervoorziening
voor de stad geregeld is.

- Er is geen creativiteit getoond
bij het zoeken van oplossingen
om de stad duurzamer te
maken.

- Er zijn extra’s om de stad
duurzamer te maken.
- De extra’s zijn redelijk
creatief/orgineel

- De wetten dragen bij aan
duurzaamheid
- De wetten zijn goed
uitvoerbaar
- De onderbouwing van de
wetgeving is sterk
- Er is rekening gehouden de
kosten te beperken en deze
beperkingen zijn goed
uitgelegd.
- Er is aangegeven hoe de
voedsel en watervoorziening
voor de stad geregeld is en
waarom dit duurzaam is.
- Er zijn extra’s om de stad
duurzamer te maken.
- De extra’s zijn zeer
creatief/orgineel

8

Ontwerp

9

Energie

10

Energiemix

11

Duurzaamheid

12

Wetgeving

13

Kosten

- De wetten dragen weinig bij aan
duurzaamheid
- De wetten zijn moeilijk
uitvoerbaar
- De onderbouwing van de
wetgeving is matig
- Er is geen rekening gehouden
met een kostenbeperking.

14

Water &
Voedsel

15

Creatieve
oplossingen

- Berekening getoond hoeveel
energie er nodig is.
- Aannames zijn onrealistisch en
gebaseerd op eigen gedachten.

- Er is gebruik gemaakt van een
onrealistisch energiemix
- De keuze voor de mix past niet
volledig bij de locatie.
- De keuze voor de mix was niet
onderbouwd.
- De stad is niet duurzaam
- Er is weinig uitleg waarom de
stad duurzaam is.

- Berekening getoond hoeveel
energie er nodig is.
- Aannames zijn realistisch en
zijn gebaseerd op bronnen.
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- Er is gebruik gemaakt van een
2
realistische energiemix.
- De keuze voor de mix past bij
de locatie.
- De keuze voor de mix is goed
onderbouwd.
- Er is duidelijk uitleg waarom
de stad duurzaam is. De uitleg 2
is gebaseerd op feiten.

3V – DUURZAAMHEID PRESENTATIE
16

Feedback

Feedback
ontvangen
Feedback
geven

- Er is niks gedaan met de
feedback van klasgenoten

- Een gedeelte van de feedback
van klasgenoten is verwerkt

- De feedback van klasgenoten
is verwerkt in de presentatie

- Er is door de groep vrijwel geen
of onzinnige feedback gegeven

- Er is door de groep redelijke en - Er is door de groep duidelijke,
serieuze feedback gegeven
nuttige en serieuze feedback
gegeven.
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