
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
NAAM LEERLING 1: ___________________________________     KLAS:___________ 
 

 
 

Een streepje geschiedenis 
 
PERIODE: __________________ 
 

 
 
Samenwerken in Google 
 

 
 
 
Plannen van je route 
 

 

 

 1 2 3 

Kunnen een map 
maken en delen. 

kan geen map delen heeft hulp nodig bij het 
delen van een map 

kan een map delen 

Kunnen een document 
maken en delen. 

kan geen map delen heeft hulp nodig bij het 
delen van een map 

kan een map delen 

Kunnen 
communiceren met 
Google ‘Hangout’ 

kan niet communiceren 
met Hangout. 

heeft hulp nodig bij het 
communiceren via 

Hangout. 

kan communiceren via 
Hangouts. 

 1 2 3 

Bevat spraak heeft geen spraak 
toegevoegd 

 heeft spraak 
toegevoegd. 

Maakt gebruik van 
kleuren of laserpen 

maakt geen gebruik van 
een laserpen of kleur 

 maakt gebruik van een 
laserpen of kleur. 

Kan exporteren en 
uploaden in 
Smartschool 

kan zijn bestanden niet 
uploaden in 

Smartschool. 

 kan zijn bestanden 
uploaden in 
smartschool. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Maken van een boek 
 

 
Maken van een promotiefilm 
 

 

 

 1 2 3 

maken van een ‘cover’ 
- foto 
- titel 

bevat geen cover met foto 
en titel. 

bevat een cover zonder 
titel of zonder foto. 

bevat een cover met foto 
en titel 

Bladschikking foto’s 
- uitlijnen  

L+R, B+O 

geen goede bladschikking. slechts enkele 
opmerkingen omtrent de 

bladschikking. 

fraaie bladschikking. 

Lettertype 
- leesbaarheid 
- contrast 

onvoldoende aandacht 
voor lettertypes, 

leesbaarheid en contrast 

 zeer goed leesbaar. 
Leerling had oog voor 

lettertypes, leesbaarheid en 
contrast. 

Bevat geluiden bevat geen geluiden.  bevat geluiden. 

Bevat video’s   bevat video’s 

Backup genomen in 
Google Drive 

heeft geen backup in 
Google Drive 

 heeft een backup genomen 
in google drive 

 1 2 3 

Bevat schermopnames van 
het boek 

bevat geen 
schermopnames van het 

boek. 

bevat 1 of 2 
schermopnames van het 

boek. 

bevat meer dan 2 
schermopnames van het 

boek. 

Komt even in beeld leerling komt niet in beeld  leerling komt in beeld 

Bevat 
muziek/geluidseffecten 

bevat geen muziek of 
geluidseffecten 

 bevat muziek of 
geluidseffecten 

Bevat spraak bevat geen spraak   

Bevat overgangseffecten bevat geen 
overgangseffecten 

  

Film beantwoord aan de 
doelstelling: ‘promotie 
maken voor je boek’. 

de film beantwoord niet 
aan de doelstelling 

er is afgeweken van de 
doelstelling 

de film beantwoord aan de 
doelstelling  



 

 
 
 
 
 
 

 
Maken van een affiche 
 

 
 

 

 1 2 3 

Bevat datum en tijd voor 
de persvoorstelling 

er is geen datum en tijd 
vermeld 

er is geen datum of tijd 
vermeld 

er is een datum en een tijd 
vermeld 

Bevat afbeeldingen van 
het boek. 

het bevat geen 
afbeeldingen van het boek 

bevat 1 of 2 afbeeldingen 
van het boek. 

bevat meerdere 
afbeeldingen van het boek. 

Bevat een verklarende titel 
of tekst. 

bevat geen verklaren titel 
of tekst. 

 bevat een verklarende titel 
of tekst. 


