BIOLOGIE

BEOORDELING VERSLAG TUINKERS 1V

Gebruik dit formulier om te checken of je verslag volledig is. Stop dit formulier bij het papieren verslag
Geen punten
1 punt
2 punten
3 punten

Lay-out

geen voorkant goede voorkant, duidelijke
of slordig
koppen, met naam en klas

prima verzorgd verslag
(voorkant, plaatjes, enz)

H 1: Inleiding
1.1: Achtergrondinfo

(bijna) niet
ingevuld

onvolledig of onjuist
ingevuld

volledig en juist ingevuld

1.2: Onderzoeksvraag

afwezig of geen
goede vraag

niet volledig

volledige en goede vraag

1.3:
VerwachDng

niet ingevuld of verwach<ng zonder goede
niet compleet
toelich<ng

met extra
informatie

verwach<ng met prima
toelich<ng

H 2: Methode
2.1 Materialen

afwezig

onvolledig of onjuist

alle materialen & juist

onvolledig

compleet en goed ingevuld

gemiddelde &
spreiding

niet ingevuld

niet allebei (goed)
ingevuld

allebei goed ingevuld

eenheden

geen (juiste)

staan in de resultaatcellen

in de kop (goed vermeld)

bijschriK

niet ingevuld

niet volledig of te
algemeen

compleet en verwijst goed
naar de inhoud

ontbreekt

niet compleet of geen
bijzonderheden

compleet, niet met alle
bijzonderheden

één conclusie

twee conclusies

uitgebreide conclusies

rammelen

terechte conclusies / geen
verklaring erbij

goed geformuleerd

weinig of niet

veel verklaard

soms extra verklaringen

rammelen

logische verklaringen

grondige verklaringen

hoge kwaliteit

fouten

hooguit één
goede

paar goede fouten /
verbeteringen

meer goede fouten /
verbeteringen

veel goede, met
verbeteringen

vervolgproef

geen goede

één goede vraag

een paar goede vragen

H 3: Resultaten
tabel

beschrijving

compleet + alle
bijzonderheden

H 4: Discussie
conclusies

verklaringen

hoge kwaliteit

H 5: Verantwoording
5.1 Logboek

geen tabel

in tabel, niet compleet

taakverdeling + <jdgebruik

5.2 ReﬂecDe

erg mager

<ps & tops naar elkaar,
zonder reac<e daarop

<ps & tops met reac<e of
ook over proef/docent

BONUS

extra kwaliteit H 4 (max. 2 punten extra)

AFTREK

NIET OP TIJD INGELEVERD (max. -4 punten)

KLAS:
NAMEN:

helemaal
compleet

TOTAAL AANTAL PUNTEN (MAX. 41):
CIJFER >
(punten/4)

pt

