Presentatie enquête
Student Name: _________________________________________

Date: ___________________

onvoldoende
(1 Point)

aandachtspunt
(2 Points)

goed
(3 Points)

uitstekend
(4 Points)

Heeft de opdracht totaal niet begrepen.

Heeft de opdracht niet helemaal begrepen
of laat het niet duidelijk merken in de
presentatie.

Heeft de opdracht begrepen en dit tot een
goed einde kunnen brengen.

Heeft de opdracht zeer goed begrepen dit
duidelijk laten merken in de presentatie.

creativiteit presentatie

De hele presentatie is plat en eentonig.

Hier en daar zijn er creatieve elementen
terug te vinden.

De presentatie bevat redelijk veel
creatieve elementen, er is duidelijk
aandacht aan besteed.

De presentatie was zeer origineel en het
was zeer overzichtelijk.

Houdt oogcontact?

Je maakt totaal geen oogcontact.

Je maakt soms oogcontact

Je maakt relatief veel oogcontact.

Je maakt over de hele lijn oogcontact.

articulatie

Je uitspraak is niet duidelijk genoeg
verstaanbaar, je praat te binnensmonds of
je accent is fel aanwezig.

Je uitspraak is verstaanbaar, maar het is
een werkpunt.

Je bent goed verstaanbaar. Soms is het
nog een beetje onduidelijk.

Je uitspraak is zeer goed en je bent zeer
goed verstaanbaar.

tempo

Je praat met te veel aarzeling, de
presentatie lag soms stil.

Er was aarzeling aanwezig, maar het
stoort niet zozeer.

Je praat goed maar met heel af en toe wat
aarzeling

Totaal geen aarzeling aanwezig, vlot
tempo!

intonatie

Je stem is volledig eentonig over de hele
lijn.

Je legt hier en daar wat intonatie, maar
nog niet voldoende om je les aantrekkelijk
te maken.

Je intonatie is al behoorlijk, op sommige
momenten kan je nog beter met je stem
spelen.

Je spreekt met een goede intonatie over
de hele lijn.

lichaamstaal

Je hebt een ongepaste lichaamstaal voor
de klas.

Je lichaamstaal is soms ongepast, je
vervalt soms in slechte gewoontes

Je lichaamstaal is duidelijk aanwezig

Je hebt een zeer goede lichaamstaal.

De vragen worden bijna niet besproken

De vragen worden wel besproken, maar
telkens zeer kort

De vragen worden allemaal voldoende
besproken

De vragen worden zeer uitgebreid
geanalyseerd en gepresenteerd.

Items

Items

Heeft de opdracht begrepen?
Score = points x 2.0

New Section

alle vragen worden besproken
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