
 
 

 

  

 

 

 

EVALUATIE: realisatie droogrekje  

 

Naam :.................................................     Klas: .....      Nr.: …… 

LEERLING LEERKRACHT 

 4 3 2 1  

PROCES = (Hoe heb je het gemaakt?)  /.. 

Werkstuk: het droogrekje  

De stappen van 

het stappenplan 

nauwkeurig 

gelezen en 

gevolgd. 

 Ik lees nauwkeurig 

en zelfstandig de 

stappen.  

 Ik werk alles stap 

voor stap af zoals 

het hoort.  

  Ik lees de stappen 

vaak, maar met 

hulp van een 

medeleerling. 

 Ik werk bijna alles 

af zoals het hoort. 

 Ik lees de stappen 

nauwelijks. 

 Ik werk 

nauwelijks alles af 

zoals het hoort. 

 Ik lees de stappen 

niet nauwkeurig. 

 Ik werk niet alles 

af zoals het hoort. 

 

 

PRODUCT (= Wat heb je gemaakt?)  /.. 

Aftekenen van de 

zaaglijnen 

 De zaaglijnen zijn 

allemaal correct en 

nauwkeurig 

afgetekend. 

 De zaaglijnen zijn 

bijna allemaal 

correct en 

nauwkeurig 

afgetekend. 

 De zaaglijnen zijn 

afgetekend, maar 

niet nauwkeurig 

en niet altijd 

correct. 

 De zaaglijnen zijn 

niet nauwkeurig 

en foutief 

afgetekend. 

 

 

 

Zagen van de 

zaaglijnen 

 De zaaglijnen zijn 

allemaal 

nauwkeurig en 

correct afgezaagd.  

 De zaaglijnen zijn 

bijna allemaal 

nauwkeurig en 

correct afgezaagd. 

 De zaaglijnen zijn 

gezaagd, maar 

niet nauwkeurig 

en niet altijd 

correct. 

 Geen enkele 

zaaglijn is 

nauwkeurig 

uitgezaagd, en 

vaak foutief. 

 

Vijlen van de 

zaaglijnen 

 Ik heb net tot aan 

de zaaglijn, en 

netjes bijgevijld. 

 Ik heb net tot aan 

de zaaglijn, en 

redelijk netjes 

bijgevijld. 

 Ik heb net tot aan 

de zaaglijn, maar 

redelijk 

onnauwkeurig 

bijgevijld.  

 Ik heb tot over de 

zaaglijn, en 

onnauwkeurig 

bijgevijld. 

 

5. EVALUEREN  



 
 

 

  

 

 

Schuren van de 

zaaglijnen 

 De scherpe kantjes 

heb ik allemaal 

weggeschuurd. 

 Bijna alle scherpe 

kantjes heb ik 

weggeschuurd. 

 Ik heb weinig 

scherpe kantjes 

weggeschuurd. 

 Ik heb geen 

scherpe kantjes 

weggeschuurd. 

 

Aftekenen van de 

plaats van de 

boorgaten 

 De 7 gaten zijn 

netjes afgetekend.  

 Ik heb geen tot 

weinig potloodlijnen 

op mijn werkstuk 

door het aftekenen.  

 5 of 6 gaten zijn 

netjes correct 

afgetekend. 

 Ik heb weinig 

potloodlijnen op 

mijn werkstuk door 

het aftekenen. 

 Maar 3 of 4 gaten 

zijn correct 

afgetekend. 

 Ik heb veel 

potloodlijnen op 

mijn werkstuk 

door het 

aftekenen.  

 Maar 1 tot 3 gaten 

zijn correct 

afgetekend. 

 Mijn hele 

droogrekje staat 

vol met 

potloodlijnen door 

het aftekenen.  

 

Boren van de 

afgetekende gaten 

 De 7 gaten zijn op 

de juiste plaats en 

netjes geboord. 

 5 of 6 gaten zijn op 

de juiste plaats en 

netjes geboord. 

 Maar 3 of 4 gaten 

zijn op de juiste 

plaats en netjes  

geboord. 

 Maar 1 tot 3 gaten 

zijn op de juiste 

plaats en netjes 

geboord. 

 

ATTITUDE = (Hoe heb je gewerkt?)                                                                                                                             /..            

Veiligheid 
(veilig gebruik van 

kolomboormachine, 

lintzaag, gereedschap) 

 Ik heb steeds de 

veiligheidsregels 

nageleefd. 

 Ik heb vaak veilig 

en netjes gewerkt. 

 

 Ik heb soms 

veilig en netjes 

gewerkt. 

 Ik heb bijna niet 

veilig en netjes 

gewerkt 

 

Gedrag  Ik heb steeds 

rustig gewerkt.  

 

 Ik heb meestal 

rustig gewerkt. 

Soms was ik iets te 

veel aan het praten  

 

 Ik heb niet rustig 

gewerkt. Ik was 

voortdurend aan 

het praten 

 Ik heb niet rustig 

gewerkt. Ik was 

voortdurend aan 

het praten en 

soms zelfs heel 

luid 

 

Ordelijkheid  Ik heb steeds 

ordelijk gewerkt 

 Na de les ruimde ik 

alles netjes op 

 Ik heb meestal 

ordelijk gewerkt 

 Na de les ruimde ik 

bijna alles op 

 Ik heb vrij slordig 

gewerkt 

 Na de les ruimde 

ik niet alles op  

 Ik heb heel 

slordig gewerkt 

 Na de les heb ik 

niets opgeruimd  

 



 
 

 

  

 

 

 

Waarop moest je letten na je vorig werkstuk? 

 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Heb je dit gedaan? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Waar ga je bij het volgende werkstuk extra op letten? 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Wat vond je het leukste aan deze opdracht? 

 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

FEEDBACK LEERKRACHT: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

  

 

 


