BEOORDELING VERSLAG METEN 1HV
Gebruik dit formulier om te checken of je verslag volledig is. Stop dit formulier bij het papieren verslag
Naam & klas
Lay-out

Geen punten

1 punt

2 punten

3 punten

niet vermeld

beide op voorblad

geen voorkant
of slordig

goede voorkant,
duidelijke koppen

prima verzorgd verslag
(voorkant, plaatjes, enz)

afwezig of
geen vraag

niet alle kenmerken of
groepen of losse vragen

3 kenmerken & 2 groepen
in goede vraag

niet ingevuld of
niet compleet

verwachting zonder
toelichting

verwachting met korte
toelichting

afwezig

met niet-materialen

met alleen materialen

ontbreekt of
(erg) onvolledig

niet stapsgewijs of
onduidelijk

stapsgewijs zonder goede
illustraties

korte duidelijke uitleg,
wat of waar onduidelijk

korte duidelijke uitleg,
wat en waar duidelijk

Hoofdstuk 1: Inleiding
1.2 Onderzoeksvraag
1.3 Verwachting

verwachting met
prima toelichting

H 2: Methode
2.1 Materialen
2.2 Methode

stapsgewijs met
goede illustraties

Hoofdstuk 3: Resultaten
uitleg resultaten niet uitgelegd
tabel

niet alle
metingen

zonder geslacht/leeftijd of compleet en overzichtelijk
niet in twee groepen
in 2 groepen

gemiddelde &
spreiding

niet ingevuld

niet allebei (goed) ingevuld

eenheden

geen (juiste)

staan in de resultaat-cellen in de kop (goed vermeld)

bijschrift

niet ingevuld

niet volledig of te
algemeen

compleet en verwijst goed
naar de inhoud

ontbreekt

niet compleet, geen
bijzonderheden

compleet maar niet veel
bijzonderheden

compleet met
bijzonderheden

erg weinig

één conclusie per
kenmerk

meer conclusies: ook over
spreiding

uitgebreidere
conclusies

onvolledig

terechte conclusies

goed geformuleerd

(g)een goede
genoemd

bij twee onderdelen juiste
fout uitgelegd

bij drie onderdelen juiste
fout uitgelegd

beschrijving
resultaten

per groep, per kenmerk
goed ingevuld

Hoofdstuk 4: Discussie
conclusies

fouten

alle onderdelen
juiste genoemd

Hoofdstuk 5: Verantwoording
5.1 Logboek

geen tabel

in tabel, niet compleet

taakverdeling + tijdgebruik

5.2 Reflectie

erg mager

tips & tops naar elkaar,
zonder reactie daarop

tips & tops naar elkaar,
met reactie daarop

BONUS

Extra kwaliteit (max. 4 punten extra)

AFTREK

NIET OP TIJD INGELEVERD (max. -4 punten)

KLAS:
NAMEN:

ook over opdracht
en docent

TOTAAL AANTAL PUNTEN (MAX. 39):
CIJFER >
(punten/3,9)

pt

