Beoordelingsmodel GPO of PWS
Een werkstuk wordt pas cijfermatig beoordeeld als het aan bepaalde
voorwaarden voldoet.
De deelnemer heeft het werkstuk voorzien van:

Niet
voldaan

Voldaan

Opmaak documentnaam: gpo_vak_jaar_naam
 Een voorblad met de juiste informatie: titel van
het werkstuk, naam deelnemer en docent, klas,
vak en inleverdatum.
 Een inhoudsopgave met een juiste vermelding
van hoofdstukken, paragrafen (bij hoofdstuk) en
verwijzing naar paginanummers.
 Een overzichtelijke en volledige bronvermelding
(minimaal 3 bronnen bij PWS).
 Evt. bijlagen zijn genummerd en in de
inhoudsopgave vermeld.
 Het werkstuk is ingedeeld conform de opdracht
en ziet er netjes uit.
 Goedkeuring van de vakdocent voor een GPO
 Lettertype 11 of 12
Indien aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt het werkstuk
beoordeeld volgens de beoordelingscriteria.

Een werkstuk mag letterlijke citaten uit bronnen bevatten. Citaten mogen
nooit meer dan 20% van de tekst zijn. Citaten worden door cursiefschrift als
citaat gekenmerkt. Bronvermelding is bij een citaat verplicht.
Vaak wordt een (deel van een) internetsite gebruikt. Het klakkeloos kopiëren
of licht gewijzigd overnemen van tekst is plagiaat. Plagiaat is fraude en het
examenreglement beschrijft hoe fraude wordt beoordeeld.

Beoordeling werkstuk


Bij een volledige beschrijving het maximaal aantal punten toekennen.



Wanneer er één onderdeel ontbreekt, aftrek één punt.



Ontbreekt meer dan één onderdeel dan 0 punten toekennen.
Onderdeel
Inleiding


Waar het werkstuk over gaat.



Waarom hij voor het onderwerp gekozen heeft.

Punten
1
1

Probleemstelling


De hoofdstelling of –vraag en de daaruit voortvloeiende
deelvragen en aannames

Onderzoek doen
Brainstormen
Gekozen oplossing
Uitvoering:


Planning



Verslag voorbereiding



Verslag uitvoering (logboek)



Stageverslag/product

2
3
2
2
5
3
5
10

Conclusie


In de conclusie staat of het onderzoek het gewenste
resultaat heeft opgeleverd of dat de aannames bijgesteld
zijn

3

Leermomenten en -ervaring


De positieve en de negatieve momenten/ervaringen

3
40

Totaal voor het werkstuk
Cijfer = totaal : 4 =
Naam leerling:
Naam beoordelaar:
Handtekening:

Datum:

Behaald

Beoordeling presentatie

onvoldoende

matig

voldoende

goed

Zet steeds een kruisje in één van de vakjes achter elke beschrijving:

Pakkend begin
Het onderwerp wordt genoemd
De hoofdpunten worden genoemd
Naar de groep gericht
Duidelijk
Goede zinsbouw
Niet te gehaast
Luisteraars direct aanspreken
Beroep doen op gevoelens
Een plaatje schetsen
Begrijpelijk
Verstaanbaar
Enthousiasme
Houding
Niet eentonig
Het verhaal niet oplezen
Gebruik van hulpmiddelen
Pauzes gebruiken
Afwisseling
Een originele afsluiting

Elk kruisje in de 1e kolom 3 punten, in de 2e kolom 2 punten, in de 3e kolom 1
punt en in de 4e kolom 0 punten.

Cijfer = Totaal aantal punten/6 =

Eindoordeel: G bij 24 of meer pnt., V als < 24 en O als < 18.

Naam leerling:
Naam beoordelaar:
Handtekening:
EINDOORDEEL: O / V / G

Datum:

Beoordelingsschema presentatie / spreekbeurt voor klasgenoten
Spreker(s)
Onderwerp
Datum
Goed

Matig

Slecht

Opmerkingen

Opbouw
Argumenten
Woordkeuze
Zinsbouw
Begrijpbaar
Toon
Verstaanbaarheid
Uitspraak
Tempo
Contact met
publiek
Enthousiasme
lichaamshouding

Hoe is het gebruik van hulpmiddelen?
Goed voorbereid
Voegt iets extra’s toe
Is er sprake van oplezen / ingestudeerd praatje of wordt het spontaan verwoord?

Noem twee sterke punten en twee verbeterpunten

Wat ben ik er wijzer van geworden? Wil ik meer weten?

