
Het werkstuk ziet er zo 
uit: 

Het werkstuk wordt per onderdeel beoordeeld. Dat betekent dat je voor elk 
onderdeel punten krijgt. 

 h Je krijgt 1 punt als het veel beter kan tot 5 punten als het heel goed is.
 h Je krijgt geen punten als het onderdeel mist.  

Het totaal aantal punten gedeeld door 10 is je cijfer. 

Hier zie je hoeveel 
punten je per onderdeel 
krijgt: 
 
 
Punten:

1 2 3 4 5

Het onderwerp is goed gekozen.

Je hebt een goede hoofdstukindeling gemaakt.

In elk hoofdstuk staat genoeg informatie.

Je hebt verschillende bronnen gebruikt.

Het voorblad heeft een mooie plaat of tekening.

Op het voorblad staat hoe het werkstuk heet, je naam en je groep.

De pagina’s hebben een paginanummer. 

Er is een lijst van de namen van de hoofdstukken met paginanummers.

In de inleiding staat waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen.

In de inleiding staat van elk hoofdstuk in één of twee zinnen waar het over gaat.

Je schrijft in je eigen woorden. 

Je schrijft voor iemand die jouw uitleg nodig heeft.

Je hebt alinea’s gemaakt per onderwerp (antwoord). 

Er staat in een paar woorden boven de alinea’s waar het over gaat. 

Je gebruikt plaatjes om te laten zien wat je bedoelt.

De volgorde van de tekst (antwoorden) is duidelijk.

De tekst is zonder schrijffouten.

In het nawoord staat wat je gedaan hebt om het werkstuk te maken.

In het nawoord staat hoe je bij een volgend werkstuk wilt werken.

Er is een lijst van bronnen en de bronnen zijn goed opgeschreven. 

Tips voor een volgende werkstuk: Totaal aantal punten

Cijfer

Opmerkingen:

Beoordeling werkstuk

BEOORDELINGWERKSTUK

© Pauline Buit

Datum beoordeling 

SCHRIJFWERK

VOORWERK

Titel werkstuk Schrijver werkstuk 

Titel

Inhoud

Inleiding

Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

Nawoord

Bronnen


	Titel: 
	Schrijver: 
	Dag: [01]
	Maand: [01]
	Jaar: [2016]
	Voorwerk1: 0
	Voorwerk2: 0
	Voorwerk3: 0
	Voorwerk4: 0
	Schrijfwerk1: 0
	Schrijfwerk2: 0
	Schrijfwerk3: 0
	Schrijfwerk4: 0
	Schrijfwerk5: 0
	Schrijfwerk6: 0
	Schrijfwerk7: 0
	Schrijfwerk8: 0
	Schrijfwerk9: 0
	Schrijfwerk10: 0
	Schrijfwerk11: 0
	Schrijfwerk12: 0
	Schrijfwerk13: 0
	Schrijfwerk14: 0
	Schrijfwerk15: 0
	Schrijfwerk16: 0
	TotaalAantalPunten: 0
	Cijfer: 0
	Tips: 
	Opmerkingen: 
	geen punten: geen punten


