
ZELFEVALUATIE | SCHRIFTELIJKE RECENSIE Hoe heb ik het gedaan? 

 

Naam: 
 

Datum: 
  
 

Onderwerp recensie: 
 
 boek      voorstelling      film       tv-serie 
 

Taal waarin ik de recensie heb geschreven: 
 

 

 

GENREKENMERKEN  - Is mijn recensie een echte recensie? 

 

1 Ik heb geen titel of een 
onduidelijke titel. 

 Ik heb een duidelijke titel die 
informatie geeft over de inhoud. 

2 Er is geen samenvatting van 
het boek (...), alleen de naam 
wordt genoemd.  
 

 Er is een (korte) samenvatting 
van het boek (...) met  

alle hoofdzaken. 

3 Ik geef geen mening over het 
boek/ de voorstelling/ de 
film/ de tv-serie.  

 Ik geef mijn eigen mening en 
gebruik voorbeelden om die 

mening te onderbouwen. 

4 Ik geef de lezer geen advies 
over boek/ de voorstelling/ 
de film/ de tv-serie. 

 Ik geef de lezer een advies om 
wel of niet het boek te lezen of 

de film/ voorstelling te bekijken. 
 

5 Mijn recensie mist informatie 
over het boek (…), zoals titel, 
auteur/ regisseur/ acteurs.   
 
 

 Ik geef alle informatie over het 
boek (…), zoals titel, auteur/ 

regisseur/ acteurs.   
 
 

TAALGEBRUIK - Past mijn taalgebruik bij een recensie? 

 

1 Mijn taalgebruik 

(woordkeuze, zinsbouw) past 

niet bij een recensie. 

 Mijn taalgebruik 
(woordkeuze, zinsbouw) past 

bij een recensie.   

2 Mijn taalgebruik past niet bij 

de lezers van deze recensie.    

 Mijn taalgebruik past bij de 

lezers van deze recensie.    

3 Mijn recensie heeft geen 

alinea’s en/of mist duidelijke 

opbouw. 

 Mijn recensie heeft alinea’s 

en een duidelijke opbouw. 
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4 Verbanden, bijvoorbeeld 

mening-argument, zijn niet 

duidelijk gemaakt. 

 Ik maak verbanden, zoals 

mening-argument, duidelijk  

door signaalwoorden. 

5 Veel zinnen in mijn tekst 
lopen niet goed.  

 Alle zinnen in mijn  
tekst lopen goed. 

6 Mijn tekst bevat spelfouten.  Alle woorden in mijn tekst 
zijn goed gespeld. 

7 Hoofdletters en leestekens 
(punten, komma’s etc.) heb ik 
niet (goed) gebruikt. 
 

 Hoofdletters en leestekens 
(punten, komma’s etc.) heb ik 

goed gebruikt. 

  
 

  

 
Een sterk punt van mijn recensie is:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Als ik weer een recensie schrijf, dan ga ik beter letten op deze genrekenmerken:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
De volgende keer dat ik een tekst schrijf, dan ga ik in mijn taalgebruik beter letten op:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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