KOMPAS IN EEN COMPLEXE OPDRACHT, DE RUBRIC:
Criteria

Inhoud

Vorm

Goed (3)
Je hebt alle informatie/
leerdoelen van de (deel)vraag
in je artikel verwerkt. Je hebt
daarnaast iets extra's
hieraan toegevoegd.
Alle artikelen (elke tekstsoort
komt minimaal één keer voor)
hebben een goede opbouw
met inleiding kern en slot.
Daarnaast is er gebruik
gemaakt van signaalwoorden.

Voldoende (2)
Onvoldoende (1)
Je hebt een deel
van de informatie/
Je hebt te weinig
leerdoelen van de
informatie in je
(deel)vraag
artikel verwerkt.
verwerkt in je
artikel.
Alle artikelen (elke
tekstsoort komt
Er zijn artikelen waar
minimaal één keer de opbouw niet
voor) hebben een helemaal juist is. Er
goede opbouw
is niet een artikel
met inleiding kern van elke tekstsoort.
en slot.
De titel sluit aan bij De titel staat los van
het artikel.
het artikel.

De titel nodigt uit tot lezen,
dekt de lading
Het gebruikte materiaal (foto's,
Je hebt leuk
tekeningen, diagrammen of
materiaal gebruikt, Geen aanvullend
Beeldmateriaal grafieken) sluit aan bij de
maar het staat los materiaal gebruikt.
teksten en levert een bijdrage
van de artikelen.
aan de inhoud.
Naast de artikelen staan er nog
Over de indeling
Het is mooi in
andere zelfgemaakte
hebben jullie niet zo
elkaar gezet en
onderdelen in. Het is mooi in
goed nagedacht: het
over de indeling
Originaliteit
elkaar gezet en over de
ziet er niet mooi uit;
van jullie pagina
indeling van jullie pagina
afwisseling van
hebben jullie echt
hebben jullie echt nagedacht.
beeld en tekst klopt
nagedacht.
niet.
Goed geschreven, schrijftaal,
Grotendeels
Te veel spreektaal en
grammaticaal en qua spelling
Schrijfvaardigheid
schrijftaal en
grammaticale fouten
foutloos.
weinig fouten.
en spelfouten.
Krantenkop

Stramien

Alles is volgens het stramien,
zoals bepaald is in de klas. Alle
artikelen hebben een
dikgedrukte inleiding.

Alles is volgens het
stramien, zoals
Er wijkt iets af van
bepaald is in de
het stramien.
klas.

