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EVALUATIEFORMULIER SPREEKBEURT 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Schrijven

Niveau B1

Subvaardigheid Notities, berichten en formulieren

Can-do statement ERK
SCHA-2b Kan formulieren waarin meer informatie gevraagd wordt,  
gedetailleerd invullen. 

Domein opleiding

Doelgroep VO klas 1,2,3

Thema Evaluatieformulier spreekbeurt invullen.

Naam taak EVALUATIEFORMULIER SPREEKBEURT-VOKL123-B1-MWJP

Afname-instructie voor de leraar

Deze taak kan gebruikt worden bij een echte spreekbeurt van een leerling. Kies hiervoor een taak uit de 
spreektaken in de takenbank. U kunt voor deze taak ook zelf een korte spreekbeurt houden waarbij u 
duidelijk een aantal dingen “fout” doet. Houd goed bij wat u fout doet, dit zou u terug moeten zien in de 
formulieren van de leerelingen. U praat bijvoorbeeld af en toe een andere taal/u kijkt de leerlingen niet 
aan/u spreekt veel te kort/ u leest van een papier etc. 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De kandidaat:

1. Heeft de algemene informatie bovenaan ingevuld 

2. Heeft bij elk aspect iets aangekruist dat overeenkomt met zijn uitleg

3. Heeft bij elk aspect een zin uitleg gegeven met verklaring voor zijn of haar mening 

2. Vormelijke criteria 

B1
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Voorbeelduitwerking

Evaluatieformulier spreekbeurt

Naam spreker: Jorge Mijn naam: Anna

Onderwerp: Mijn huisdier Datum: 2 oktober

Tempo

◻ Te langzaam
◻ Stotterde/onduidelijk
◼ Rustig/duidelijk
◻ Te snel

◻ Anders, namelijk:  _______________________

  __________________________________________

Uitleg: Ik kon Jorge goed begrijpen.

Volume

◻ Duidelijk
◻ Te zacht
◼ Te hard
◻ Mompelen

◻ Anders, namelijk:  _______________________

  __________________________________________

Uitleg: Hij praatte te hard maar ik zat ook vooraan.

Informatie

◼ Duidelijk
◻ Onduidelijk 

◻ Te veel informatie
◻ Te weinig informatie

◻ Anders, namelijk:  __________________________________________________________________________

Uitleg: Jorge heeft veel interessante dingen verteld over zijn rat.

PPP

◻ Informatie duidelijk leesbaar 
◼ niet duidelijk leesbaar

◻ Anders, namelijk:  _______________________

  __________________________________________

Uitleg: De letters op de PPT waren te klein.
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Tijd

◻ te kort <5 min 
◻ tussen 5-7 min

◼ te lang >7 min

Uitleg: Hij heeft veel te lang gepraat (15 minuten).

Extra materiaal 

◼ foto’s duidelijk 
◻ foto’s onduidelijk 

◼ Info duidelijk 
◻ Info te klein 

◻ Anders, namelijk:  __________________________________________________________________________

Uitleg: Jorge had leuke foto’s van zijn rat op de poster en veel extra informatie.

Oogcontact  

◼ goed
◻ te weinig 

◻ Anders, namelijk:  _______________________

  __________________________________________

Uitleg: Hij keek naar de klas en niet naar zijn papier.

Taal 

◼ alles Nederlands  
◻ soms andere taal 

◻ begrijpelijk 
◼ niet altijd begrijpelijk
◻ niet begrijpelijk 

◻ Anders, namelijk:  __________________________________________________________________________

Uitleg: Jorge sprak altijd Nederlands, maar ik begreep niet alle woorden. Sommige woorden waren 
heel moeilijk. 

ALGEMEEN 

Het was heel leuk om naar te luisteren, dankjewel en goed gedaan!


