Juryformulier OO Techniek Spektakel 2020

SPRING IN HET VELD (GROEP 1 & 2 / 3 & 4)
Teamnummer

Teamnaam

Naam school

Jurypanel

Plaats

Leerlingen

Overtreding regels

Geconstateerd

De meegebrachte producten zijn niet of niet helemaal zelfgemaakt.
Volwassen begeleiders helpen de kinderen tijdens de wedstrijd.
Er is geen posterverslag aanwezig.
Beginnend

Ontwikkelend

Bedreven

Onderzoeks- en ontwerpproces

Onderzoek
Minimaal onderzoek gedaan, niet
geëxperimenteerd, geen bronnen
gebruikt

Ruimte voor opmerkingen

Beetje onderzoek gedaan, enkele
proefjes gedaan, één soort bron
gebruikt

Onderzoek gedaan, proeven gedaan
en meer dan één soort bron
gebruikt

Proces in stappen doorlopen, maar
niet systematisch

Processtappen zijn systematisch
doorlopen in beschreven volgorde

Proces niet weergegeven

Proces onduidelijk weergegeven

Proces duidelijk weergegeven

Slecht vormgegeven zodat inhoud
niet duidelijk overkomt

Deels goed vormgegeven, deels
onduidelijk

Goed vormgegeven zodat inhoud
duidelijk overkomt

Weinig vertellen, wel antwoord op
vragen

Duidelijk zelf vertellen en goede
beantwoording van vragen

Uitnodigend OF fantasievol

Zeer uitnodigend EN zeer
fantasievol

De oplossing/ toepassing bevat
enkele originele elementen

Zeer originele oplossing en
toepassing

Proces
Proces niet in stappen doorlopen
Poster

Presentatie
Weinig vertellen, geen antwoord op
vragen

Ontwerp

Creativiteit
Weinig uitnodigend OF weinig
fantasievol
Innovativiteit
Bestaande oplossing, bestaande
toepassing

Team

Teamwork
Als team hebben we heel goed …
Dit doen we een volgende keer anders:
Laat het team de volgende teamwaarden zien (graag aankruisen in de drie vakjes)?
Delen graag wat ze geleerd hebben

Plezier
Nominatie

Procesprijs

Samenwerken
Ontwerpprijs

Teamprijs
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HOUD HET HOOG (GROEP 1 & 2 / 3 & 4)
Teamnummer

Teamnaam

Naam school

Jurypanel

Plaats

Leerlingen

Overtreding regels

Geconstateerd

De meegebrachte producten zijn niet of niet helemaal zelfgemaakt.
Volwassen begeleiders helpen de kinderen tijdens de wedstrijd.
Er is geen posterverslag aanwezig.
Beginnend

Ontwikkelend

Bedreven

Onderzoeks- en ontwerpproces

Onderzoek
Minimaal onderzoek gedaan, niet
geëxperimenteerd, geen bronnen
gebruikt

Ruimte voor opmerkingen

Beetje onderzoek gedaan, enkele
proefjes gedaan, één soort bron
gebruikt

Onderzoek gedaan, proeven gedaan
en meer dan één soort bron
gebruikt

Proces in stappen doorlopen, maar
niet systematisch

Processtappen zijn systematisch
doorlopen in beschreven volgorde

Proces niet weergegeven

Proces onduidelijk weergegeven

Proces duidelijk weergegeven

Slecht vormgegeven zodat inhoud
niet duidelijk overkomt

Deels goed vormgegeven, deels
onduidelijk

Goed vormgegeven zodat inhoud
duidelijk overkomt

Weinig vertellen, wel antwoord op
vragen

Duidelijk zelf vertellen en goede
beantwoording van vragen

Uitnodigend OF fantasievol

Zeer uitnodigend EN zeer
fantasievol

De oplossing/ toepassing bevat
enkele originele elementen

Zeer originele oplossing en
toepassing

Proces
Proces niet in stappen doorlopen
Poster

Presentatie
Weinig vertellen, geen antwoord op
vragen

Ontwerp

Creativiteit
Weinig uitnodigend OF weinig
fantasievol
Innovativiteit
Bestaande oplossing, bestaande
toepassing

Team

Teamwork
Als team hebben we heel goed …
Dit doen we een volgende keer anders:
Laat het team de volgende teamwaarden zien (graag aankruisen in de drie vakjes)?
Delen graag wat ze geleerd hebben

Plezier
Nominatie

Procesprijs

Samenwerken
Ontwerpprijs

Teamprijs
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ALLE KANTEN OP (GROEP 5 & 6 / 7 & 8)
Teamnummer

Teamnaam

Naam school

Jurypanel

Plaats

Leerlingen

Overtreding regels

Geconstateerd

De meegebrachte producten zijn niet of niet helemaal zelfgemaakt.
Volwassen begeleiders helpen de kinderen tijdens de wedstrijd.
Er is geen posterverslag aanwezig.
Beginnend

Ontwikkelend

Bedreven

Onderzoeks- en ontwerpproces

Onderzoek
Minimaal onderzoek gedaan, niet
geëxperimenteerd, geen bronnen
gebruikt

Ruimte voor opmerkingen

Beetje onderzoek gedaan, enkele
proefjes gedaan, één soort bron
gebruikt

Onderzoek gedaan, proeven gedaan
en meer dan één soort bron
gebruikt

Proces in stappen doorlopen, maar
niet systematisch

Processtappen zijn systematisch
doorlopen in beschreven volgorde

Proces niet weergegeven

Proces onduidelijk weergegeven

Proces duidelijk weergegeven

Slecht vormgegeven zodat inhoud
niet duidelijk overkomt

Deels goed vormgegeven, deels
onduidelijk

Goed vormgegeven zodat inhoud
duidelijk overkomt

Weinig vertellen, wel antwoord op
vragen

Duidelijk zelf vertellen en goede
beantwoording van vragen

Uitnodigend OF fantasievol

Zeer uitnodigend EN zeer
fantasievol

De oplossing/ toepassing bevat
enkele originele elementen

Zeer originele oplossing en
toepassing

Proces
Proces niet in stappen doorlopen
Poster

Presentatie
Weinig vertellen, geen antwoord op
vragen

Ontwerp

Creativiteit
Weinig uitnodigend OF weinig
fantasievol
Innovativiteit
Bestaande oplossing, bestaande
toepassing

Team

Teamwork
Als team hebben we heel goed …
Dit doen we een volgende keer anders:
Laat het team de volgende teamwaarden zien (graag aankruisen in de drie vakjes)?
Delen graag wat ze geleerd hebben

Plezier
Nominatie

Procesprijs

Samenwerken
Ontwerpprijs

Teamprijs
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PAK ‘M BEET (GROEP 5 & 6 / 7 & 8)
Teamnummer

Teamnaam

Naam school

Jurypanel

Plaats

Leerlingen

Overtreding regels

Geconstateerd

De meegebrachte producten zijn niet of niet helemaal zelfgemaakt.
Volwassen begeleiders helpen de kinderen tijdens de wedstrijd.
Er is geen posterverslag aanwezig.
Beginnend

Ontwikkelend

Bedreven

Onderzoeks- en ontwerpproces

Onderzoek
Minimaal onderzoek gedaan, niet
geëxperimenteerd, geen bronnen
gebruikt

Ruimte voor opmerkingen

Beetje onderzoek gedaan, enkele
proefjes gedaan, één soort bron
gebruikt

Onderzoek gedaan, proeven gedaan
en meer dan één soort bron
gebruikt

Proces in stappen doorlopen, maar
niet systematisch

Processtappen zijn systematisch
doorlopen in beschreven volgorde

Proces niet weergegeven

Proces onduidelijk weergegeven

Proces duidelijk weergegeven

Slecht vormgegeven zodat inhoud
niet duidelijk overkomt

Deels goed vormgegeven, deels
onduidelijk

Goed vormgegeven zodat inhoud
duidelijk overkomt

Weinig vertellen, wel antwoord op
vragen

Duidelijk zelf vertellen en goede
beantwoording van vragen

Uitnodigend OF fantasievol

Zeer uitnodigend EN zeer
fantasievol

De oplossing/ toepassing bevat
enkele originele elementen

Zeer originele oplossing en
toepassing

Proces
Proces niet in stappen doorlopen
Poster

Presentatie
Weinig vertellen, geen antwoord op
vragen

Ontwerp

Creativiteit
Weinig uitnodigend OF weinig
fantasievol
Innovativiteit
Bestaande oplossing, bestaande
toepassing

Team

Teamwork
Als team hebben we heel goed …
Dit doen we een volgende keer anders:
Laat het team de volgende teamwaarden zien (graag aankruisen in de drie vakjes)?
Delen graag wat ze geleerd hebben

Plezier
Nominatie

Procesprijs

Samenwerken
Ontwerpprijs

Teamprijs

