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Naam: Kevin

Naam: Cecile

Situatie en
mening
Worden de
situatie en de
mening goed
weergegeven?

4

3

2

1

De tekst legt de
situatie, het
onderwerp
duidelijk uit en
geeft de mening
helder weer.

De mening wordt
goed
weergegeven. De
situatie is nog
niet helder, of
andersom.

De mening
en de
situatie zijn
niet
duidelijk.

De situatie
en/of de
mening
ontbreekt.
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Argumenten 1
Worden er
genoeg
argumenten
gegeven?

4
De tekst
bevat ten
minste drie
argumenten.

3
De tekst bevat
tenminste twee
argumenten.

2
De tekst bevat
maar één
argument.

1
De tekst bevat
geen enkel
argument.
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Worden er
genoeg
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De tekst
bevat ten
minste drie
argumenten.

3
De tekst bevat
tenminste twee
argumenten.

2
De tekst bevat
maar één
argument.

1
De tekst bevat
geen enkel
argument.

Argumenten 2
Worden er
goede
argumenten
gegeven?

4
De tekst
bevat
overtuigende
en heldere
argumenten.

3
Het merendeel
van de
argumenten is
overtuigend en
helder.

2
Een enkel
argument is
overtuigend en
helder.

1
Geen enkel
argument is
overtuigend of
helder.

Argumenten 2
Worden er
goede
argumenten
gegeven?

4
De tekst
bevat
overtuigende
en heldere
argumenten.

3
Het merendeel
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argumenten is
overtuigend en
helder.

2
Een enkel
argument is
overtuigend en
helder.

1
Geen enkel
argument is
overtuigend of
helder.

Opbouw
Heeft de
tekst een
logische
volgorde?

4
De tekst begint met
een uitleg van de
situatie, daarna
volgt de mening. De
mening wordt
onderbouwd met
argumenten.
De tekst is duidelijk
en samenhangend.
Er is een duidelijk
slot met een
klapper van een zin.

Formulering
Worden
signaalwoorden gebruikt?

4
Signaalwoorden
worden rijk
gebruikt en
juist toegepast.

3
In de tekst zijn
situatie,
mening,
argumenten en
slot te
herkennen,
maar de tekst
is nog niet
helemaal
duidelijk of
samenhangend.

3
Er zijn hier en
daar
signaalwoorden, meestal
juist toegepast.

2
In de tekst zijn
mening en
argumenten te
herkennen.
De situatie
en/of het slot
ontbreekt.
De tekst heeft
weinig
samenhang.

2
Er zijn een
aantal
signaalwoorden, (soms)
niet goed
toegepast.

1
In de tekst
zijn geen
mening en
argumenten
te
herkennen.
Er is geen
duidelijke
samenhang.
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signaalwoord.

Beter schrijven
Feedback

Rubrics voor:
Een tekst schrijven om de directeur te overtuigen
1. Worden de
situatie en de
mening goed
weergegeven?
Cat.

Namen
Ilona
Kevin
Lex
Ilse G.
Donna
Frenck
Mike
Lucas
Cecile
Dylan
Ilse K.
Louise
Nico
Rose
Robin
Kees
Celine
Lizzie
Lyndsey
Jesper
Thom
Kayleigh
Leon
Kathy
Roos
Maryon
Rick
Sharon
Jim
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2

1

2. Wordt het
genoeg
argumenten
gegeven?

4

3

2

3. Worden er
goede
argumenten
gegeven?

1

4

3

2

1

4. Heeft de
tekst een
logische
volgorde ?
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Worden
signaalwoorden
gebruikt?
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