Mûnlinge taalfeardigens |middenbou | boppebou
Frysk

Observearjen fan

mûnlinge diskusje
Domein: yn petear
Tekstfoarm: polylooch (diskusje)
Funksje/doel: betooch hâlde
Nivo RrF: B1
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Observaasje-ynstrumint diskusje| de groep
Nammen learlingen:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum: ………………………………….. …………………………….. …………………………… ……………………………. …………………….

SJENRE-SKAAIMERKEN
(1)
Learlingen dwale algeduerich
ôf
(2)
Learlingen litte inoar net
útprate

(3)
Der is gjin ynlieding en ôfrûning

(4)
Ien learling bringt
mieningen, foarstellen en
arguminten yn
(5)
Net ien nimt
gespreksliederstaken op him/har

(6)
Mieningen, foarstellen
en/of arguminten wurde
noait gearfette

(7)
Op mieningen, foarstellen of arguminten
wurdt net yngien
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Learlingen dwale soms ôf

Learlingen litte inoar
sa no en dan útprate

Der is óf in ynlieding óf in ôfrûning

In pear learlingen bringe
mieningen, foarstellen en
arguminten yn

Ien of in pear learlingen nimme
gespreksliederstaken op him/har

Mieningen, foarstellen
en/of arguminten wurde
selden gearfette

Op mieningen, foarstellen of
arguminten wurdt ymplisyt yngien

Learlingen bliuwe by it
ûnderwerp

Learlingen llitte
inoaútprate

Der is sawol in ynlieding as in ôfrûning

Alle learlingen bringe mieningen,
foarstellen of arguminten yn

Gespreksliederstaken wurde min of
mear gelyk oer de groep ferdield

Mieningen, foarstellen
en/of arguminten wurde
regelmjittich gearfette

Op mieningen, foarstellen of
arguminten
wurdt eksplisyt yngien

Observaasjelist foar de diskusje | yndividuele learling
Namme learling: ……………………………………………….

Datum: ……………………. ………………………… ……………………

SJENRE-SKAAIMERKEN
(1)
Learling komt gjin
gespreksliederstaken nei

Learling komt
gespreksliederstaken nei

(2)
Learling dwaalt algeduerich
ôf
(3)
Learling lit oaren net útprate

(4)
Learling bringt gjin mieningen,
foarstellen en/of arguminten yn

Learling dwaalt soms ôf

Learling bliuwt by it ûnderwerp

Learling lit oaren
sa no en dan útprate

Learling lit oaren útprate

Learling bringt sa no en dan
mieningen, foarstellen en/of
arguminten yn

(5)
Learling giet net yn op
mieningen, arguminten of
foarstellen fan oaren

Learling giet soms yn op
mieningen, arguminten of
foarstellen fan oaren

Learling bringt regelmjittich mieningen,
foarstellen en/of arguminten yn

Learling giet regelmjittich yn op
mieningen, arguminten
of foarstellen fan oaren

Algemiene TAALGEBRUKSSKAAIMERKEN
(6)
Learling makket gjin (each)kontakt mei
gesprekspartners

(7)
Lichemshâlding is net op de
gesprekspartners ôfstimd
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Learling makket sa no
en dan (each)kontakt
mei gesprekspartners

Lichemshâlding is soms
ôfstimd op
gesprekspartners

Learling makket in
protte
(each)kontakt mei
gesprekspartners

Lichemshâlding
is ôfstimd
op gesprekspartners

(8)
Learling stimt ynhâld net ôf op
gesprekspartners

(9)
Learling past taalgebrûk net oan oan
gesprekspartners

(10)
Learling is net te ferstean

(11)
Learling hat gjin aktive harkhâlding
(knikke, humme, lichemshâlding,
ensfh.)
(12)
Yntonaasje is monotoan

(13)
Learling hat gjin ynbring

(14)
Taalgebrûk befettet
in protte flaters

© NHL Stenden Hogeschool

Learling stimt ynhâld sa no en
dan ôf op gesprekspartners

Learling stimt ynhâld ôf op
gesprekspartners

Learling past taalgebrûk sa no
en dan oan oan
gesprekspartners

Learling past taalgebrûk oan oan
gesprekspartners

Learling is reedlik te ferstean

Learling is goed te ferstean

Learling hat in reedlike aktive
harkhâlding

Learling hat in aktive harkhâlding

Yntonaasje is ôfwikseljend
monotoan en libben

Yntonaasje is libben

Learling hat soms ynbring

Learling hat in protte ynbring

Taalgebrûk befettet
sa no en dan flaters

Taalgebrûk is oer it
generaal korrekt

