
Schuif maar aan (een kleurrijk kerstdiner)

Naam/namen maker(s) van werkstuk:

Naam/namen van beoordelaar:

Loop de volgende vragen speels door:
1 = niet te zien | 2 = beetje te zien | 3 = te zien | 4 = goed te zien | 5 = heel goed te zien

 Is er te zien dat... 1 2 3 4 5 NVT

Betekenis ... je een placemat hebt gemaakt om je kerstdiner aan te kleden?       

Vorm ... je symmetrische of asymmetrische compositieregels hebt toegepast in een decoratieve
compositie?
... je hebt gewerkt met vormen en restvormen?
... je hebt gekozen voor kleurnuances of contrasten?

      

Materie ... dat je hebt gewerkt met potlood, schaar, kopieën van kerstsjabloons, gekleurd papier en
lijm?

      

Beschouwing ... dat je hebt gezien hoe uit gestileerde contouren, vormen en restvormen ontstaan?
... dat je symmetrische en asymmetrische toepassing van siervormen (vorm-restvorm) in
een compositie hebt herkend?

      

Werkwijze ... je de sjabloons hebt omtrokken, gevouwen en uitgeknipt?
... je ze hebt geschoven en opgeplakt?

      

Onderzoek ... je schuivend hebt gezocht naar een decoratieve compositie door (halve) vormen en
restvormen te gebruiken?
... je hebt geëxperimenteerd met symmetrie en asymmetrie met eigen knipvormen en die
van een ander.

      

Opmerkingen Geef tips en tops. Eindoordeel: 

Optioneel

In aanvulling op het beoordelen van opdracht-specifieke onderdelen kunnen onderstaandevragen zicht geven op de eigen manier waarop een kind
gewerkt heeft. Dit hoef je niet bij elke les te beoordelen.

 Is er te zien dat het kind... 1 2 3 4 5 NVT

Werkhouding ...zelfstandig kan werken?
...doorzettingsvermogen heeft?
...geconcentreerd kan werken?

      

Samenwerking ...luistert en overlegt met anderen en tot een gezamenlijke keuze komt?
...initiatief neemt?

      

Eigenheid ...durft te experimenteren/onderzoeken?
...voor het kind zelf originele oplossingen bedenkt?
...meerdere oplossingen kan bedenken/maken?

      

Reflectie ...kan aangeven welke keuzes het heeft gemaakt en waarom?
...bevindingen kan meenemen naar een volgende opdracht?
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