Zeer onvoldoende

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Volledigheid

Er wordt niet besproken wat in de
opdracht opgegeven is.

Alle onderwerpen komen
keurig aan de orde.

Alle onderwerpen worden
besproken op een mooie
natuurlijke manier.

zinsbouw

De zinnen kloppen niet. De
werkwoorden worden in
verkeerde tijden gebruikt,
bijvoeglijk naamwoorden staan op
de verkeerde plaats verkeerde
bezittelijk Voornaamwoorden etc.
De woorden die gebruikt worden
passen niet in de situatie.

Er worden veel
onderwerpen vergeten
van de opgegeven
opdracht
De zinnen kloppen wel
maar bevatten veel
grammaticale fouten.

De zinnen zijn goed
opgebouwd.

De zinnen zijn
grammaticaal goed en er
is zelfs afgeweken van de
standaard phrases-clés

Er wordt geen gebruik
gemaakt van geleerde
woorden en er worden
veel ontoepasselijke
woorden gebruikt.
De zinnen worden
verkeerd (Nederlands)
uitgesproken waardoor ze
moeilijk te verstaan zijn.

De woorden komen uit de
geleerde vocabulaires en
passen in de context.

De woorden komen uit
geleerde vocabulaires en
phrases-clés en worden
aangevuld met woorden
die in de context passen.
De zinnen zijn goed/
duidelijk uitgesproken en
worden aangevuld met
nieuwe aangeleerde
uitspraak.
De zinnen worden aan
een stuk door uit het
hoofd opgezegd en de
conversatie klinkt
natuurlijk.

woordgebruik

uitspraak

De zinnen zijn niet te verstaan
door de onjuiste uitspraak en
binnensmonds spreken.

vlotheid

De zinnen zijn niet te verstaan
door de haperende manier van
uitspreken

De zinnen zijn moeilijk te
verstaan omdat er
regelmatig op het
papiertje gekeken wordt
voor ondersteuning.

De zinnen zijn (uit de
lesstof) herkenbare
zinnen en worden
goed/duidelijk
uitgesproken.
De zinnen worden vlot
uitgesproken en er wordt
af en toe even naar
steekwoorden gekeken
voor ondersteuning, maar
dat is niet storend

creativiteit

De vidéo loopt niet, is saai om
naar te kijken en getuigt van
weinig interesse.

De vidéo is snel in elkaar
gezet en niet leuk

Extra informatie

Er is informatie gegeven die niet te
begrijpen is en geen raakvlak
hebben met de opgegeven
onderwerpen
Meer dan twee dagen te laat
ingeleverd

Er is geen extra informatie Er is extra informatie
gegeven
gegeven over een of twee
onderwerpen

deadline

De video loopt en is
verzorgd.

De video is leuk om naar
te kijken en er komen
verschillende scenario’s in
voor evt. met muziek
Er is extra informatie
gegeven over alle
onderwerpen

Een tot twee dagen te laat Op de deadline ingeleverd Voor de deadline
ingeleverd
ingeleverd

