Mûnlinge taalfeardigens |middenbou | boppebou
Frysk

Observearjen fan

mûnlinge ynstruksje
Domein: sprekken
Tekstfoarm: monolooch
Funksje/doel: ynstruearje
Nivo RrF: A2
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Observaasjelist Mûnlinge Ynstruksje
Namme:…………………………………………………..

Datum: ………………

……………………..

………………….

SJENRE-SKAAIMERKEN
(1)
Doel fan de ynstruksje
ûntbrekt

Doel fan de ynstruksje
bliuwt ymplisyt

(2)
Net alle stappen wurde
neamd
(3)
De folchoarder fan de
stappen is net goed
(4)
De stappen wurde net
útlein

Jout doel fan de
ynstruksje

Alle stappen wurde
neamd

De folchoarder fan de
stappen is foar in part
goed

De stappen wurde sa
no en dan útlein

De folchoarder fan de
stappen is goed

Alle stappen wurde, sa
nedich, útlein

(5)
Utlis wurdt net ûnderstipe

Utlis wurdt soms
ûnderstipe
(foardwaan,
foarbylden)

(6)
Learling checkt net oft de
ynstruksje begrepen is

(7)
Ynstructie hat gjin
ôfsluting
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Utlis wurdt ûnderstipe
(foardwaan, foarbylden)

Learling checkt oft de
ynstruksje begrepen is
(troch fragen te stellen, te
werheljen ensfh.)

Ofsluting bliuwt
ymplisyt

Ynstruksje hat in ôfsluting

Algemiene TAALGEBRUKSskaaimerken
(1)
Learling makket gjin
(each)kontakt mei it
publyk


NVT

Learling makket sa no
en dan (each)ontakt
mei publyk

Learling makket
regelmjittich (each)kontakt
mei publyk

Learling brûkt
ûnderstypjende
materialen sa no en
dan op de goede
manier

Learling brûkt
ûnderstypjende materialen
om it boadskip oer te
bringen

Learling past wurdkar
sa no en dan oan
publyk oan

Learling past wurdkar oan
publyk oan

(2)
Learling brûkt
ûnderstypjende
materialen net op de
goede manier

(3)
Learling past wurdkar net
oan publyk oan

(4)
Lichemshâlding
ûnderstipet it boadskip
hielendal net

Lichemshâlding
ûnderstipet it
boadskip soms

Lichemshâlding ûnderstipet
it boadskip

Learling is soms net
te ferstean

Learling is goed te ferstean

(5)
Learling is net te ferstean

(6)
Yntonaasje is monotoan

Yntonaasje is sa no en
dan monotoan

Yntonaasje is libben

(7)
Haperingen en/of stilten
komme in protte foar

Haperingen en/of
stilten komme sa no
en dan foar

Haperingen en/of stilten
komme amper foar

Taalgebrûk hat sa no
en dan flaters

It taalgebrûk is oer it
algemien korrekt

(8)
Taalgebrûk hat in soad
flaters
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