Mondelinge taalvaardigheid |middenbouw | bovenbouw

Observeren van

mondelinge discussie
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Observatie-instrument discussie| de groep
Namen leerlingen: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum: ………………………………….. …………………………….. …………………………… ……………………………. …………………….

GENRE-KENMERKEN
(1)
Leerlingen dwalen
voortdurend af

(2)
Leerlingen laten elkaar niet
uitspreken

(3)
Er geen inleiding en afronding

(4)
Eén leerling brengt
meningen, voorstellen en
argumenten in

(5)
Niemand neemt
gespreksleiderstaken op zich

(6)
Meningen, voorstellen en/of argumenten
worden nooit samengevat

(7)
Op meningen, voorstellen of argumenten
wordt niet ingegaan

Leerlingen dwalen soms af

Leerlingen laten elkaar
af en toe uitspreken

Leerlingen blijven bij het
onderwerp

Leerlingen laten elkaar
uitspreken

Er is óf een inleiding óf een
afronding

Er is zowel een inleiding als een
afronding

Enkele leerlingen brengen
meningen, voorstellen en
argumenten in

Alle leerlingen brengen meningen,
voorstellen of argumenten in

Een of enkele leerlingen nemen
gespreksleiderstaken op zich

Gespreksleiderstaken worden min of
meer gelijk over de groep verdeeld

Meningen, voorstellen en/of
argumenten worden zelden
samengevat

Meningen, voorstellen en/of
argumenten
worden regelmatig samengevat

Op meningen, voorstellen of
argumenten wordt impliciet
ingegaan

Op meningen, voorstellen of
argumenten
wordt expliciet ingegaan
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Observatielijst voor de discussie | individuele leerling
Naam leerling: ……………………………………………….

Datum: ……………………. ………………………… ……………………

GENRE-KENMERKEN
(1)
Leerling vervult geen
gespreksleiderstaken
(2)
Leerling dwaalt voortdurend
af

(3)
Leerling laat anderen niet
uitspreken

(4)
Leerling brengt geen meningen,
voorstellen en/of argumenten in

(5)
Leerling gaat niet in op
meningen, argumenten of
voorstellen van anderen

Leerling vervult
gespreksleiderstaken

Leerling dwaalt soms af

Leerling blijft bij het onderwerp

Leerling laat anderen
af en toe uitspreken

Leerling laat anderen
uitspreken

Leerling brengt af en toe
meningen, voorstellen en/of
argumenten in

Leerling gaat soms in op
meningen, argumenten of
voorstellen van anderen

Leerling brengt regelmatig meningen,
voorstellen en/of argumenten in

Leerling gaat regelmatig in op
meningen, argumenten
of voorstellen van anderen

Algemene TAALGEBRUIKSKENMERKEN
(6)
Leerling maakt geen (oog)contact met
gesprekspartners

(7)
Lichaamshouding is niet op de
gesprekspartners gericht

Leerling maakt af en
toe (oog)contact met
gesprekspartners

Lichaamshouding toont
soms gerichtheid op
gesprekspartners

© Lectoraat Taalgebruik en Leren (NHL) & Etoc (RUG)

Leerling maakt veel
(oog)contact met
gesprekspartners

Lichaamshouding
toont gerichtheid
op gesprekspartners
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(8)
Leerling stemt inhoud niet af of
gesprekspartners

Leerling stemt inhoud af en toe
af op gesprekspartners

Leerling stemt inhoud af op
gesprekspartners
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(9)
Leerling past taalgebruik niet aan aan
gesprekspartners

(10)
Leerling is niet verstaanbaar

(11)
Leerling heeft geen actieve
luisterhouding (knikken, hummen,
lichaamshouding, etc.)

(12)
Intonatie is monotoon

(13)
Leerling heeft geen inbreng

(14)
Taalgebruik bevat veel fouten

Leerling past taalgebruik af en
toe aan aan gesprekspartners

Leerling is redelijk verstaanbaar

Leerling heeft een redelijk
actieve luisterhouding

Intonatie is af en toe
monotoon, af en toe levendig
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Leerling past taalgebruik aan aan
gesprekspartners

Leerling is goed verstaanbaar

Leerling heeft een actieve
luisterhouding

Intonatie is levendig

Leerling heeft soms inbreng

Leerling heeft veel inbreng

Taalgebruik bevat af en toe
fouten

Taalgebruik is over het algemeen
correct
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