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Observatielijst Mondelinge Instructie
Naam :……………………………..

Datum: ………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

GENRE-KENMERKEN
(1)
Doel van de instructie
ontbreekt

Doel van de instructie
blijft impliciet

(2)
Niet alle stappen worden
genoemd

(3)
De volgorde van de
stappen is niet juist

(4)
De stappen worden niet
uitgelegd

Geeft doel van de
instructie

Alle stappen worden
genoemd

De volgorde van de
stappen is deels juist

De volgorde van de
stappen is juist

De stappen worden af
en toe uitgelegd

Alle stappen worden, zo
nodig, uitgelegd

(5)
Uitleg wordt niet
ondersteund

Uitleg wordt soms
ondersteund
(voordoen,
voorbeelden)

(6)
Checkt niet of de
instructie begrepen is

(7)
Instructie bevat geen
afsluiting
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Uitleg wordt ondersteund
(voordoen, voorbeelden)

Checkt of de instructie
begrepen is (door vragen
te stellen, te herhalen
etc.)

Afsluiting blijft
impliciet

Instructie bevat een
afsluiting
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ALGEMENE KENMERKEN
(1)
Leerling maakt geen
(oog)contact met het
publiek

nvt

Leerling maakt af en
toe (oog)contact met
publiek

Leerling maakt regelmatig
(oog)contact met publiek
1F
F

(2)
Leerling gebruikt
ondersteunende
materialen niet op de
juiste manier

Leerling gebruikt
ondersteunende
materialen af en toe
op de juiste manier

Leerling gebruikt
ondersteunende materialen
om de boodschap over te
brengen
1F
F

(3)
Leerling past woordkeuze
niet aan aan publiek

Leerling past
woordkeuze af en toe
aan aan publiek

Leerling past woordkeuze
aan aan publiek

1F
F

(4)
Lichaamshouding
ondersteunt de
boodschap helemaal niet

Lichaamshouding
ondersteunt de
boodschap soms

(5)
Leerling is niet
verstaanbaar

(6)
Intonatie is monotoon

1F
F

Leerling is is soms niet
verstaanbaar
1F
F

Intonatie is af en toe
monotoon,

Lichaamshouding
ondersteunt de boodschap

Leerling is goed
verstaanbaar

Intonatie is levendig

1F
F

(7)
Haperingen en/of stiltes
komen veel voor

Haperingen en/of
stiltes komen af en
toe voor

Haperingen en/of stiltes
komen nauwelijks voor

1F
F

(8)
Taalgebruik bevat veel
fouten

Taalgebruik bevat af
en toe fouten
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Het taalgebruik is over het
algemeen correct

