Skriftlike taalfeardigens /ûnderbou fû
Frysk

Observearjen fan

Nijsberjocht
Domein: skriuwen
Tekstfoarm: nijsberjocht
Funksje/doel: beskriuwe, ferklearje
Nivo RrF:
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Observaasje-ynstrumint
Namme:………………………………………………………………… Datum: ……………………..

……………………

…………………….

SJENRE-SKAAIMERKEN
(1)
Gjin kop



NVT

(2)
Kop dekt de lading net

(3)
Gjin lead

(4)
Tekst befettet feiten,
mieningen en persoanlike
erfaringen



NVT

(5)
De wichstichste ynformaasje stiet net yn
de earste alinea

(6)
Der ûntbrekt wêzentlike ynformaasje

Kop befettet oerstallige wurden

Kop is koart en krêftich

Kop dekt foar in part de lading

Kop dekt de lading

Lead befettet net de folsleine
kearn fan berjocht

Lead befettet de kearn (wa, wat,
wêr,wannear, hoe, wêrom)

Tekst befettet feiten en
mieningen

De wichtichste ynformaasje
stiet foar in part yn de earste
alinea

De ynformaasje is foar in part
folslein

Tekst befettet allinne feiten

De wichtichste ynformaasje
stiet yn de earste ainea

De ynformaasje is folslein

(7)
Yn it nijsberjocht stiet in soad irrelevante
ynformaasje
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Yn it nijsberjocht stiet sa no en
dan irrelevante ynformaasje

Yn it nijsberjocht stiet
relevante ynformaasje

Algemiene TAALGEBRUKSSKAAIMERKEN
(1)
Taalgebrûk past net by doel en ûntfanger

(2)
Der binne gjin alinea’s sichtber yn de
tekst

(3)
Ferbiningen tusken sinnen en alinea’s
binne hielendal net markearre troch
sinjaalwurden of ferwiiswurden

(4)
In protte sinnen binne grammatikaal net
korrekt (byg. Ynterferinsjes*, omdraaien
wurkwurdsfoarmen)
(5)
Der binne in protte
staveringsflaters

(6)
Der is gjin ynterpunksje yn de tekst

(7)
Der wurde in soad Hollânske
wurden brûkt

•

Taalgebrûk past min of mear by
doel en ûntfanger

Taalgebrûk past by doel en ûntfanger

Hjir en dêr binne alinea’s sichtber

It ferslach is dúdlik yndield yn alinea’s

Ferbiningen tusken sinnen en
alinea’s binne soms korrekt
markearre troch sinjaalwurden en
ferwiiswurden

Ferbiningen tusken sinnen en alinea’s
binne korrekt markearre troch
sinjaalwurden en ferwiiswurden

De sinnen binne soms
grammatikaal net korrekt

De sinnen binne grammatikaal korrekt

Der binne soms staveringsflaters

De stavering is korrekt

Der is ynterpunksje oanwêzich,
mar dy is faak net korrekt tapast

De ynterpunksje is korrekt

It taalgebrûk is oerweagjend
Frysk

Byg. Sleutel yn plak fan kaai, ‘ik gean nei bêd’ yn plak fan ‘Ik gean op bêd’
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It taalgebrûk
is geef Frysk

