evaluatiefiche iMovie (film) (Copy)
Student Name: _________________________________________

Date: ___________________

onvoldoende
(1 Point)

twijfelachtig
(2 Points)

voldoende
(3 Points)

uitstekend
(4 Points)

De leerling heeft de essentie van de
opdracht volledig gemist.

De leerling heeft de opdracht
uitgevoerd, maar het miste enkele
elementen.

De leerling heeft de opdracht tot een
goed einde kunnen brengen.

De leerling heeft duidelijk zeer veel
moeite gestoken in deze opdracht en
uitstekend werk afgeleverd.

Het beeldmateriaal

Er is onvoldoende of incorrect
beeldmateriaal aanwezig

Het beeldmateriaal is aanwezig,
maar niet 100% wat er werd
gevraagd

Het beeldmateriaal is duidelijk goed
aanwezig

Het beeldmateriaal is zeer goed en
duidelijk, de leerling toont grote
capaciteiten.

Het geluid en volume

Het geluid en volume zijn totaal niet
afgestemd op elkaar.

Er is een poging gedaan tot het tot
een goed einde brengen van de
afstemming van het geluid, maar het
eindresultaat valt toch tegen.

Het geluid is redelijk goed
afgestemd, hier en daar kon het
beter.

Het geluid is zeer goed afgestemd,
dit werk streeft perfectie na.

De overgangen

Er zijn geen overgangen aanwezig.

De overgangen zijn gedeeltelijk
aanwezig

De overgangen zijn overal aanwezig,
maar missen wat subtiliteit.

De overgangen zijn duidelijk en
subtiel in elkaar gestoken.

Aanpassingen aan de kleur

Er is duidelijk geen aanpassing van
de kleur gebeurd.

Er is ergens eenmaal een aanpassing
gebeurd, maar zonder consistentie.

Er is wel duidelijk overal een
aanpassing van de kleur gebeurd.

De aanpassing die overal is gedaan
aan de kleuren, geeft een mooie
verbetering in het totaalbeeld van de
film.

ingesproken tekst

Er is geen ingesproken tekst
aanwezig.

Er is onvoldoende ingesproken tekst
aanwezig, of de ingesproken tekst is
nauwelijks verstaanbaar.

De ingesproken tekst is duidelijk
overal aanwezig.

De ingesproken tekst is overal
aanwezig en perfect op elkaar
afgestemd, er is ook oog voor
originaliteit.

Totaalbeeld film

De leerling heeft het filmpje niet
gemaakt of de opdracht volledig
verkeerd begrepen. Er is dus geen

De film is gemaakt, maar het
totaalbeeld heeft geen goede
structuur, de meeste elementen zijn

Het totaalbeeld is duidelijk en goed
in elkaar gestoken, hier en daar kon
het wat beter.

Het totaalplaatje van dit filmpje klopt
volledig, het is zeer goed
nagebouwd.

sprake van een totaalbeeld.

verkeerd uitgewerkt.

Items

De leerlingen hebben de opdracht
begrepen en alle elementen zijn
aanwezig
Score = points x 3.0

Score = points x 2.0
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