
Rubric Final assignment All About Britain BK3, 2019 

 
 

 
 
Totaal aantal te behalen punten: 35 punten 
Basis heeft bij 60%, dat is 21 punten, een 5,5. 
Kader heeft bij 65%, dat is 22,75 punten, een 5,5.  
 
 

Name + Class:  
 
Rubric All      
About Britain 
2019  

Goed = 5 punten Voldoende = 3 punten Onvoldoende = 1 punt Punten 

Werkboek Meer dan 90 % van het 
werkboek is gemaakt en 
alle opdrachten zijn 
nagekeken met een 
andere kleur. 

Tussen de 60-90% van 
het werkboek is 
gemaakt en nagekeken 
met een andere kleur. 

Minder dan 60% van je 
werkboek is gemaakt 
en nagekeken. 

 

Deadline  
 

Je opdracht is voor de 
gestelde deadline 
ingeleverd  

- Je opdracht is later dan 
de gestelde deadline 
ingeleverd. 

 

Vraagstelling  Je presentatie bevat een 
heldere vraagstelling die je 
benoemt en beantwoordt.   

Je presentatie bevat 
weliswaar een 
vraagstelling maar deze 
wordt niet duidelijk 
beantwoord.  

Je presentatie bevat 
geen heldere 
vraagstelling.  

 

Taalgebruik 
poster en 
presentatie  
 

Je Engelse uitspraak is 
grotendeels correct, je 
poster bevat weinig fouten 
en ziet er verzorgd uit.     
 
  

Je Engelse uitspraak 
bevat wat fouten maar 
de boodschap is nog 
steeds helder. Je poster 
bevat weinig fouten en 
ziet er redelijk verzorgd 
uit.   

Je Engelse uitspraak 
bevat fouten waardoor 
de boodschap niet 
helder is. Je poster 
bevat de nodige fouten 
of is onverzorgd. 

 

Informatie   De informatie in je 
presentatie klopt.  

De informatie in je 
presentatie klopt 
grotendeels.  

De informatie in je 
presentatie is voor een 
deel incorrect.  

 

Creativiteit/ 
originaliteit/ 
 

De opdracht laat een hoge 
mate van creativiteit en 
originaliteit zien. 

De opdracht laat 
voldoende creativiteit 
en originaliteit zien. 

De opdracht laat weinig 
creativiteit en 
originaliteit zien.  

 

Opdrachts- 
Eisen (duur 
presentatie, 
verdeling 
spreektijd) 

De opdracht voldoet aan 
alle gestelde eisen. 

De opdracht voldoet 
aan 70% van de 
gestelde eisen. 

De opdracht voldoet 
aan minder dan 70% 
van de gestelde eisen. 

 

        Totaal aantal  punten: 
 

 

       Cijfer:  
 


