
 

 
Beoordeling practicum botten en spieren brugklas           Naam: 

  

Titel 
Inleiding 
• De antwoorden op de vragen van de opdrachtkaart zijn juist. 
• De inleiding is in volledige zinnen opgeschreven (hoofdletters en punten). 
• Er zijn alinea’s gemaakt. 
• De bronnen zijn in het verslag vermeld. 

 
Doel van het onderzoek 
• Goede zin(nen). 
• Klopt met wat onderzocht is. 
• Is volledig. 
                               2 

 

Resultaten   
• De metingen/waarnemingen zijn betrouwbaar. 
• De metingen staan in een overzichtelijke tabel/ zijn overzichtelijk weergegeven. 
• In de tabel is aangegeven wat de getallen betekenen (grootheid en eenheid).  
• De tabel heeft lijnen. 
• Bij tekeningen staat een opschrift (wat getekend en bij welke vergroting) 
• Bij tekeningen staan de juiste bijschriften (namen van onderdelen)  

  

 

Verwerkte resultaten 
• De gegevens uit de tabel zijn, indien mogelijk, in een grafiek gezet. 
• De grafiek heeft een titel 
• De as(sen) zijn benoemd (grootheid en eenheid).  
• Er is een duidelijke legenda. 
• De grafiek is goed verzorgd.           2 

 

Nabespreking 
• Er is een juiste conclusie getrokken. 
• De conclusie slaat op de onderzoeksvraag. 
• Er is concreet aangegeven (niet alleen: “zie resultaten”) welke gegevens voor die 

 conclusie gebruikt zijn.  
• Alle elementen die in de opdrachtkaart genoemd worden, zijn verwerkt. 
• De nabespreking is overzichtelijk.           2 

 

Verzorging 
• Voorpagina met titel en eigen naam is verzorgd. 
• Er is een overzichtelijke inhoudsopgave. 
• Alle bladzijden zijn genummerd (liefst m.b.v. de tekstverwerker). 
• Alle hoofdstukjes hebben de juiste titel en de juiste inhoud. 
• De volgorde van de hoofdstukjes klopt. 
• De titels van de hoofdstukjes zijn goed onderscheiden van de normale tekst. 
• De bladindeling is in orde (kantlijn links en rechts), tekst niet gecentreerd. 
• Het schrijfwerk/typewerk is verzorgd:. 
• Voor de gewone tekst is een zakelijk lettertype gebruikt (grootte 10 of 12). 
• Het geheel ziet er overzichtelijk en verzorgd uit. 
• Het verslag is in een mapje gedaan (geen insteekhoezen!). 
• Bij gekopieerde of van internet gehaalde  plaatjes staat een bronvermelding.     
• Er is een taakverdeling bijgevoegd .            2 

 

Niveau van het onderzoek 
eenvoudig onderzoek, slordig/oppervlakkig  uitgevoerd     -  1/2 
eenvoudig onderzoek, uitgevoerd volgens de opdracht – geen extra's, wel nauwkeurig - 1 
moeilijker onderzoek, uitvoeriger gedaan, eigen creativiteit           - 11/2 of 2 

 

2 =  goed   1 =  matig    
1 ½  =  ruim voldoende ½ = onvoldoende   
1 ¼ = voldoende               Score 
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