
BEOORDELINGSRUBRIEK

Wij raden aan om binnen Schat Waar Gaan We Heen de volgende punten mee
te nemen in de beoordeling:

➔ Zelfonderzoek
➔ Actieve bijdrage binnen de lessen
➔ Mate van reflectie
➔ Samenhang tussen onderzoek en uitwerking

LET OP.
Onderstaande  beoordelingsrubriek is een suggestie.

Onderdeel Onvoldoende
0pt

Matig
1 - 2pt

Voldoende
3 - 4pt

Goed
5 - 6 pt

TOTALE
VERSLAG

Vormgeving Het resultaat is
weinig en
onverzorgd
vormgegeven

Het resultaat is
voldoende maar
matig
vormgegeven

Het resultaat is
volledig en
verzorgd
vormgegeven

Het resultaat is
boven verwachting,
uitgebreid en
verzorgd
vormgegeven

Proces
(in de lessen
en/of verslag)

Het proces is
niet inzichtelijk
gemaakt.

Het proces is
amper/enigszins
inzichtelijk
gemaakt.

Het proces is goed
inzichtelijk
gemaakt.

Het proces is zeer
helder inzichtelijk
gemaakt en laat
een uitgebreid
beeldend
onderzoek zien.

Samenhang Het resultaat is
een
onsamenhange
nd onderzoek

Het resultaat is
een onderzoek
blijft redelijk aan
het oppervlakte
waardoor er van
weinig samenhang
sprake is.

Of de leerling
heeft het naar
eigen hand weten
te zetten maar er
ontbreekt een
goed lopende
samenhang
tussen de
onderdelen

Het resultaat is een
samenhangend
onderzoek wat de
leerling naar eigen
hand heeft weten
te zetten.

Of het is een
helder en goed
lopend verslag

Het resultaat is een
diepgaand en
samenhangend
onderzoek wat de
leerling naar eigen
hand heeft weten te
zetten. Het is een
goed lopend
verslag.



LOSSE
OPDRACHTEN

Begin hiermee
schat

Er is geen
actieve bijdrage
geleverd bij het
bespreken van
de casussen

Er is een minimale
bijdrage geleverd
bij het bespreken
van de casussen

Er is een actieve
bijdrage geleverd
bij het bespreken
van de casussen

Er is een actieve
bijdrage geleverd
met goed
onderbouwde
argumenten bij het
bespreken van de
casussen

Schat, ga
vergelijken

Uit het resultaat
is er geen
sprake van
verdieping.

Uit het resultaat
blijkt er nauwelijks
sprake van
verdieping en een
bijpassende
creatieve
uitwerking.

Uit het resultaat
blijkt er sprake van
voldoende
verdieping en een
bijpassende
creatieve
uitwerking.

Uit het resultaat
blijkt er sprake van
uitgebreide
verdieping en
bijpassende een
creatieve uitwerking
en reflectie.

Automatisch
gaan, schat

Het geleverde
werk bevat
geen
samenhang
vanuit het
gekozen
nummer.

Het geleverde
werk bevat
nauwelijks
samenhang vanuit
het gekozen
nummer.

Het geleverde werk
bevat bevat
voldoende
samenhang vanuit
het gekozen
nummer.

Het geleverde werk
bevat niet alleen
samenhang maar
spreekt van
eigenzinnige
interpretatie van het
gekozen nummer.

Wat is jouw
reactie schat

Er is geen
sprake van een
album cover
waarin een visie
naar voren
komt. Er is geen
vooronderzoek
gedaan.

Er is een
albumcover
gemaakt waarin
enigszins een
visie naar voren
komt. Er is
nauwelijks een
samenhang te
zien in het
vooronderzoek
waarin een
onderliggende
boodschap van
een rapnummer
duidelijk naar
voren komt.

Er is een
albumcover
gemaakt waarin
een duidelijk visie
te zien is. Er is een
samenhang te zien
in het
vooronderzoek
waarin de
onderliggende
boodschap van
een rapnummer
duidelijk naar
voren komt.

Er is een
albumcover
gemaakt waarin een
overtuigende visie
te zien is en er is
een duidelijke
samenhang blijkt
met vooronderzoek
waarin de
onderliggende
boodschap van een
rapnummer naar
voren komt.

Beeldend
werken, schat

Er is geen
sprake van een
ruimtelijk werk.

Het resultaat is
een ruimtelijk werk
waarin geen
duidelijke
boodschap naar
voren komt. Er is
geen of nauwelijks
samenhang
tussen de
inspiratie uit de

Het resultaat is een
ruimtelijk werk
waarin een
duidelijke
boodschap naar
voren komt. Er is
een duidelijke
samenhang tussen
de inspiratie uit
muziek en het

Het resultaat is een
eigenzinnig
ruimtelijk werk waar
een duidelijke,
overtuigende
boodschap naar
voren komt. De
inspiratie uit de
muziek is op een
verrassende manier



muziek en het
werk.

werk. verwerkt.

Schat maak
een video

Er is geen
sprake van een
visuele analyse
ter
vooronderzoek,
het onderwerp
is onduidelijk en
het resultaat is
geen
samenhangend
geheel.

Er is nauwelijks
sprake van een
visuele analyse ter
vooronderzoek,
het onderwerp is
enigszins duidelijk
en het resultaat is
enigszins
samenhangend.

De videoclip komt
voort uit een
visuele analyse ter
vooronderzoek, het
onderwerp is
duidelijk en het
resultaat vormt een
samenhangend
geheel.

De videoclip komt
voort uit een
uitgebreide visuele
analyse ter
vooronderzoek, het
onderwerp is
duidelijk en
overtuigend in
beeld gebracht en
vormt een
samenhangend,
verrassen resultaat.


