Kijkwijzer voor beoordeling Spreken: aspecten van de taak
Aspecten taak

1F

2F

3F

4F

Kan redelijk vloeiend en helder een
voorbereide presentatie houden over
onderwerpen:
- uit de (beroeps)opleiding
- van maatschappelijke aard
- uit eigen interessegebied

Kan monologen en presentaties houden
over onderwerpen:
- uit de (beroeps)opleiding
- van maatschappelijke aard

Kan duidelijke, gedetailleerde monologen
en presentaties houden over tal van
onderwerpen

Algemeen
- inhoud/context

Kan in eenvoudige bewoordingen
spreken:
- in alledaagse situaties in en buiten
school

Als 3F

Functie/doel
- beschrijven

Kan mensen, plaatsen en zaken
beschrijven

Kan meningen, verwachtingen en
gevoelens beschrijven

Kan ideeën beschrijven

Kan beschrijvingen geven met nadruk op
belangrijke punten

- informeren/verslag
doen

Kan informatie geven
Kan verslag/verhaal uitbrengen van
gebeurtenissen, activiteiten en
persoonlijke ervaringen

Als 1F
Kan een kort verhaal vertellen

Als 1F
Kan een verhaal vertellen met een
inleiding, kern en slot

Als 1F
Kan uitgebreide verhalen vertellen met
nadruk op belangrijke punten

- instrueren

Kan uitleg en instructie geven

Als 1F

Als 1F

Als 1F

- beschouwen

-

-

Kan voor- en nadelen van diverse opties
geven

Kan gezichtspunten ondersteunen met
redenen en voorbeelden

- betogen

-

Kan redenen en verklaringen geven voor
eigen meningen, plannen en
handelingen

Kan ideeën uitwerken en voorzien van
relevante voorbeelden
Kan argumenten geven voor of tegen
een bepaald standpunt

Kan een argumentatie en standpunten
ontwikkelen waarin belangrijke punten
extra nadruk krijgen

Korte, voorbereide presentatie

Presentatie met behulp van
- verzamelde informatie

Presentatie met behulp van
- verzamelde informatie

Goed gestructureerde presentatie
- met geïntegreerde subthema's
- afgerond met een passende conclusie

Tekstsoort/vorm
- presentatie

Kijkwijzer voor beoordeling Spreken: kenmerken van de taakuitvoering
Taakuitvoering

1F

2F

3F

4F

Samenhang
- structuur hele tekst

Maakt gedachtegang begrijpelijk (maar
tekststructuur is soms fout)

Gebruikt een samenhangende opsomming van punten en benadrukt het
belangrijkste

Maakt opbouw en structuur duidelijk en
volgt deze ook

Als 3F

- tekstcohesie

-

Gebruikt juiste, eenvoudige voeg- en
verwijswoorden

Gebruikt de juiste voeg-, verwijs- en
signaalwoorden om te binden

Beheerst ordeningspatronen en
cohesiebevorderende elementen

Blijft trouw aan spreekdoel, soms met
hulp van een ander

Hanteert herkenbaar spreekdoel, zoals
instruerend en informatief

Wisselt bewust verschillende
spreekdoelen af

Streeft verschillende spreekdoelen na
zonder verwarring te veroorzaken

- keuze register

-

Kiest in formele en informele situaties
het juiste register

Kiest in formele en informele situaties
makkelijk het juiste register

Als 3F

- responsiviteit

Past taalgebruik aan de luisteraar(s) aan
Reageert op eenvoudige vragen

Beantwoordt vragen naar aanleiding van
de presentatie

Gaat tijdens de presentatie in op door
het publiek ingebrachte punten
Beantwoordt vragen naar aanleiding van
het verhaal of de presentatie spontaan
en vloeiend

Reageert adequaat op onverwachte
reacties uit het publiek

- ondersteuning

Maakt gebruik van materialen die de
presentatie ondersteunen

Boeit de luisteraars door middel van
concrete voorbeelden en ervaringen

Als 2F

Als 2F

- woordenschat

Beschikt over voldoende woorden

Als 1F

Varieert in formuleringen

Gebruikt idiomatische en spreektaaluitdrukkingen

- woordgebruik

Gebruikt voldoende woorden ( maar
zoekt regelmatig naar woorden en
varieert niet veel in woordgebruik)

Geeft soms een omschrijving van een
onbekend woord

Kiest meestal de juiste woorden (maar
vergissingen komen voor)

Als 3F

- verstaanbaarheid

Verstaanbaar (ondanks foute intonatie of
onduidelijke articulatie)

Verstaanbaar (ondanks een fout
uitgesproken woord of haperingen)

Als 2F

Als 2F

- grammaticale
beheersing

Gebruikt eenvoudige constructies (maar
aarzelingen en fouten in zinsbouw komen)

Beheerst de grammatica redelijk
Aarzelingen en fouten in zinsbouw
worden zo nodig verbeterd

Beheerst de grammatica goed
Kleine fouten in de zinsbouw worden
direct verbeterd

Gebruikt consequent correcte zinnen
Fouten zijn zeldzaam, onopvallend en
worden snel verbeterd

- vloeiendheid

Spreekt vloeiend (maar pauzes, valse starts
en herformuleringen komen soms voor)

Spreekt vloeiend (maar soms niet bij het
denken over woordkeus en zinsbouw)

Normaal tempo (maar soms met aarzelingen bij het zoeken naar zinspatronen)

Slechts een moeilijk onderwerp hindert
vloeiende taalstroom

- non-verbaal gedrag

Houding, intonatie en mimiek ondersteunen het gesprokene

Als 1F

Als 1F

Varieert intonatie om ook fijnere
betekenisnuances uit te drukken

Afstemming op doel (zie de doelen bij aspecten van de taak)

Afstemming publiek

Woorden

Taalverzorging

