Schriftelijke taalvaardigheid |middenbouw | bovenbouw
Observatie-instrument Verslag
Naam :………………………………………….

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

GENRE-KENMERKEN
(1)
De tekst bevat nauwelijks feitelijke
informatie (maar meningen, fantasie)

De tekst bevat af en toe geen
feitelijke informatie

(2)
Veel noodzakelijke informatie voor de
lezers ontbreekt

Af en toe ontbreekt noodzakelijke
informatie voor de lezers

Er wordt voldoende informatie voor de
lezers gegeven

(3)
De informatie is onjuist

De informatie is af en toe onjuist

De informatie is juist

(4)
Het verslag bevat geen inhoudelijke
verdieping (bijv. toelichting, uitleg,
voorbeelden)

(5)
De tekst is inhoudelijk onsamenhangend

De tekst bevat alleen feitelijke
informatie

Het verslag bevat af en toe
inhoudelijke verdiepingen

Het verslag bevat veel inhoudelijke
verdiepingen (bijv. toelichting, uitleg,
voorbeelden)

De tekst is af en toe inhoudelijk
samenhangend

De tekst is inhoudelijk samenhangend
2F

(6)
Het verslag bevat geen inleiding

Het verslag bevat een inleiding
waarin enigszins duidelijk gemaakt
wordt waar het verslag over gaat

Het verslag bevat een inleiding waarin
duidelijk gemaakt wordt waar het
verslag over gaat
2F

(7)
Het verslag bevat geen slot

(8)
Het verslag heeft geen titel

FF
Er is een aanzet tot een afsluiting
van het verslag

Het verslag bevat een duidelijk slot

Er is een titel, maar niet passend
voor het verslag

Er is een passende titel voor het verslag

© Etoc / Lectoraat Taalgebruik & Leren, NHL

Schriftelijke taalvaardigheid |middenbouw | bovenbouw
AlgemeneTAALGEBRUIKSKENMERKEN
2F

(1)

FF
Taalgebruik past niet bij doel en ontvanger

Taalgebruik past min of meer bij
doel en ontvanger

Taalgebruik past bij doel en ontvanger
2F

(2)
Er zijn geen alinea’s zichtbaar in de tekst

(4)
Verbindingen tussen zinnen en alinea’s
zijn helemaal niet gemarkeerd door
signaalwoorden of verwijswoorden

(5)
Veel zinnen zijn grammaticaal niet correct

(6)
Er zijn erg veel spelfouten

(7)
Er is geen interpunctie in de tekst

Hier en daar zijn alinea’s
zichtbaar

FF

Het verslag is duidelijk ingedeeld in
alinea’s

Verbindingen tussen zinnen en
alinea’s zijn soms correct
gemarkeerd door signaalwoorden
en verwijswoorden

Verbindingen tussen zinnen en alinea’s
zijn correct gemarkeerd door
signaalwoorden en verwijswoorden

De zinnen zijn soms grammaticaal
niet correct

De zinnen zijn over het algemeen
grammaticaal correct

Er zijn soms spelfouten

Er is interpunctie aanwezig, maar
die is vaak niet correct toegepast
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De spelling is correct

De interpunctie is over het algemeen
correct

