
 

 

Brugklas Atheneum - Beoordeling onderzoek pissebedden 
Naam:      Klas: 
Als een onderdeel niet in orde is, staat in het vakje daarachter een kruisje  score max. 2 
Doel van het onderzoek   
 Het doel klopt met het onderzoek dat je gedaan hebt.   
 Je hebt het in goede zinnen opgeschreven.   
 Er zijn geen overbodige zaken vermeld. 
Hypothese 

  

Werkwijze   
materiaal   
 Al het gebruikte materiaal is vermeld.   
 Het is overzichtelijk (onder elkaar) opgeschreven.   
methode   
 Je hebt nauwkeurig beschreven hoe jij de proef uitgevoerd hebt. Aan de hand van 
 de beschrijving zou de proef precies nagedaan worden. 

  

 De methode is overzichtelijk opgeschreven.   
 De proefopstelling is duidelijk (liefst met een eigen tekening).   
 Je hebt goede zinnen gemaakt en de methode niet als opdracht opgeschreven. 2   
Resultaten - tabel(len)   

  Je hebt een overzichtelijke tabel gemaakt.  
 Er staat in wat de getallen voorstellen. 
 De berekende gegevens staan ook in de tabel. 
 De kolommen zijn gelijkmatig verdeeld 

 
 

   De waarnemingen zijn volledig en nauwkeurig. 
 Je hebt een controleproef uitgevoerd.     2   
Resultaten - grafiek(en) 
 Je hebt  een grafiek gemaakt van de percentages (tl gemiddelden). 

  

 Je hebt de assen van de grafiek volledig benoemd. 
 X-as: vochtig/droog (licht/donker) 
 Y-as: percentage pissebedden of gemiddeld aantal pissebedden 

  

 De grafiek is met de hand getekend en ziet er netjes uit (lijnen langs een liniaal). 2   
Nabespreking   
 Je hebt een juiste conclusie getrokken.   
 Je hebt duidelijk gemaakt welke gegevens (resultaten) je voor de conclusie gebruikt 
 hebt. 

  

 Je hebt opgeschreven wat goed en wat minder goed ging.   
 Je hebt opgeschreven wat je een volgende keer beter zou kunnen doen.   
 Je hebt het overzichtelijk opgeschreven.     2   
Verzorging   
 Je hebt een verzorgde voorpagina gemaakt met de titel en je eigen naam.   
 Je het een overzichtelijke en verzorgde inhoudsopgave gemaakt.   
 De bladzijden zijn genummerd (m.b.v. de functie in de tekstverwerker).   

 

 

 Je hebt de hoofdstukjes in de juiste volgorde gezet. 
 Alle hoofdstukjes hebben de juiste titel. 
 De hoofdstukjes hebben de juiste inhoud. 
 Alle titels zijn goed te onderscheiden van de gewone tekst.  

 

 Je hebt alinea’s gemaakt.   
 De tabel is niet over meerdere bladzijden verdeeld.   
 Onder afbeeldingen die je overgenomen hebt staat de bron.   
 Het verslag zit in een snelhechter.   
 Het geheel ziet er verzorgd uit.   
 computer 
 Je hebt lettergrootte 10 of 12 gebruikt voor de gewone tekst. 

  

  
  

 Je hebt voor het hele verslag één lettertype (geen sierletter) gebruikt. 
 Je hebt zinnen niet te vroeg afgebroken. 
 Je hebt het verslag op tijd ingeleverd (te laat: ½ punt aftrek per “dag”)  2   

score   
 

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

    

 


