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EVALUATIE: microscopie  

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

LEERKRACHT 

 4 3 2 1  

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

Microscopie: preparaat maken + gebruik microscoop 

Onderdelen 

microscoop 

benoemen  

• De leerling kon alle 

onderdelen van de 

microscoop correct 

benoemen. 

• De leerling kon 1 

onderdeel van de 

microscoop niet 

correct benoemen, 

alle andere 

onderdelen wel. 

 

• De leerling kon 2 

onderdelen van 

de microscoop 

niet correct 

benoemen, alle 

andere 

onderdelen wel. 

• De leerling kon 

slechts één of 

geen onderdeel 

van de 

microscoop 

correct 

benoemen. 

 

Preparaat bekijken 

onder microscoop  

(microscoop 

hanteren) 

• De leerling kon de 

microscoop volledig 

correct hanteren. 

• De leerling deed dit 

volledig zelfstandig 

zonder hulp. 

• De leerling kon de 

microscoop volledig 

correct hanteren.  

• De leerling deed dit 

zelfstandig, maar 

met een beetje 

hulp. 

• De leerling kon de 

microscoop 

correct hanteren. 

• De leerling had 

regelmatig hulp 

nodig. 

• De leerling kon de 

microscoop niet 

correct hanteren 

zonder hulp.  

 

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

Preparaat maken • De leerling kon het 

preparaat volledig 

• De leerling kon het 

preparaat bijna 

volledig correct 

• De leerling kon 

het preparaat  

bijna volledig 

• De leerling kon 

het preparaat  

niet correct 
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correct en 

zelfstandig maken. 

maken, maar heeft 

één van volgende 3 

criteria foutief 

gedaan: 

▪ Te veel basisstof 

gebruikt 

▪ Dekglaasje niet 45° 

gehouden waardoor er 

luchtbellen in het 

preparaat zitten 

▪ Hulp nodig gehad. 

correct maken, 

maar heeft 2 van 

volgende 3 

criteria foutief 

gedaan: 

▪ Te veel basisstof 

gebruikt 

▪ Dekglaasje niet 45° 

gehouden waardoor 

er luchtbellen in het 

preparaat zitten 

▪ Hulp nodig gehad. 

maken, want 

heeft volgende 3 

criteria foutief 

gedaan: 

▪ Te veel basisstof 

gebruikt 

▪ Dekglaasje niet 45° 

gehouden waardoor 

er luchtbellen in het 

preparaat zitten 

▪ Hulp nodig gehad. 

 

ATTITUDE = (Hoe heb je gewerkt?)                                                                                                                             

/..            

gedrag  • De leerling heeft 

steeds rustig 

gewerkt.  

 

• De leerling heeft 

meestal rustig 

gewerkt.  

• Soms was de 

leerling iets te veel 

aan het praten. 

• De leerling heeft 

niet rustig 

gewerkt.  

• De leerling was 

voortdurend aan 

het praten. 

• De leerling heeft 

niet rustig 

gewerkt.  

• De leerling was 

voortdurend aan 

het praten en 

soms zelfs heel 

luid. 

 

Ordelijkheid / 

opruimen 

microscoop 

• De leerling  heeft 

steeds ordelijk 

gewerkt. 

• Na de les ruimde  

de leerling alles 

van de microscoop 

netjes en correct 

op. 

• De leerling heeft 

meestal ordelijk 

gewerkt. 

• Na de les ruimde  

de leerling bijna 

alles van de 

microscoop netjes 

en correct op. 

• De leerling heeft 

vrij slordig 

gewerkt. 

• Na de les ruimde 

de leerling niet 

alles van de 

microscoop 

netjes en correct 

op. 

• De leerling heeft 

heel slordig 

gewerkt. 

• Na de les heeft 

de leerling niets 

van de 

microscoop 

netjes en correct 

opgeruimd. 
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FEEDBACK LEERKRACHT: 

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

 

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

 

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

 

 

Waarop moest je letten na je vorig werkstuk? 

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

 
Heb je dit gedaan? 

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

 
 

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

 

 Wat vond je het leukste aan deze opdracht? 

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