Tentamen Spreekvaardigheid Havo 5
Omschrijving opdracht
Met je groep houd je twee keer een discussie van ongeveer 20 minuten over
een onderwerp naar keuze. Deze discussie is ingedeeld volgens de vier fasen,
zoals omschreven in de theorie van Nieuw Nederlands. Het betreft een
oefendiscussie en het uiteindelijke tentamen.

Beoordeling
Voor het tentamen krijg je een individueel cijfer dat voor 15% meetelt in het examendossier.

Stappenplan
1. Je stelt een groep samen. De groep bestaat uit 5 – 6 personen.
2. Je kiest een voorzitter. Zie voor de taken van de voorzitter de theorie in Nieuw Nederlands,
maar ook het beoordelingsformulier bij dit opdrachtblad.
3. Kies met je groep een actueel onderwerp. Je gebruikt daarvoor de website www.stand.nl.
Daarop staan altijd actuele onderwerpen voor je discussie. Platgediscussieerde onderwerpen
als abortus, euthanasie, doodstraf en dergelijke worden niet geaccepteerd. Leg je gekozen
onderwerp voor je verder gaat voor aan je docent. Als je onderwerp is goedgekeurd kun je
verder.
4. Je formuleert met elkaar een standpunt over het onderwerp. Binnen de groep spreek je af
wie het met het standpunt eens zijn en wie het ermee oneens zijn.
5. Je gaat met je medestander(s) op zoek naar informatie en verzamelt argumentatie. Dit doe je
niet centraal in de groep. Dat is van belang om de discussie tijdens het tentamen levendig te
houden. De enige die alle informatie heeft is de voorzitter. De voorzitter krijgt alle informatie
van alle groepsleden toegestuurd en verdiept zichzelf ook in het onderwerp.
Tijdens het verzamelen van je informatie noteer je consequent de bronnen van je informatie.
Tijdens de discussie is het van belang deze bronnen te kunnen vermelden.
6. Je verzamelt de informatie in een dossier. In dat dossier zit zowel de voorbereiding inclusief
artikelen etc. van je oefendiscussie als de voorbereiding van het tentamen. De beoordeling
van je dossier wordt meegewogen bij het bepalen van het eindcijfer. Je levert dit dossier
persoonlijk in.
7. Tijdens het tentamen heb je 1 A4 voor je liggen met daarop je argumentatie en je bronnen.

Feedbackformulier discussie
Discussiant:
Observator:
Discussieonderwerp:
Inhoud
- brengt zijn mening duidelijk naar voren
- geeft duidelijke argumenten voor zijn mening
- stelt vragen aan andere discussianten
- herziet eventueel zijn mening, is
oplossingsgericht
Gedrag
- laat anderen uitpraten
- reageert op de inbreng van anderen
- richt zich op de hele groep
- laat anderen in hun waarde
- reageert op wat er gezegd wordt
Taalgebruik
- drukt zich helder uit
- spreekt in hele zinnen
- spreekt verstaanbaar
- spreekt in een acceptabel tempo
Tips

00000
00000
00000
00000

- geeft geen duidelijke mening
- geeft geen of onduidelijke argumenten
- stelt geen vragen
- blijft op zijn eigen standpunt, is niet
oplossingsgericht

00000
00000
00000
00000
00000

- valt anderen in de rede
- spreekt alleen vanuit zijn eigen standpunt
- geeft onderonsjes
- zet anderen voor schut
- reageert op de persoon

00000
00000
00000
00000

- drukt zich warrig uit
- maakt zinnen niet af
- mompelt
- spreekt te snel / spreekt te langzaam

Ik heb de volgende tips voor deze discussiant:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feedbackformulier voorzitter
Voorzitter:
Observator:
Discussieonderwerp:
Inhoud
staat boven de discussie

00000

neemt inhoudelijk deel aan de
discussie
onderwerp en/of oorzaak zijn niet te herkennen

introduceert het probleem en de oorzaak
00000
duidelijk
bewaakt de fasestructuur
00000
fasen zijn niet te herkennen
- alle meningen komen in fase 2 naar voren
00000
niet alle meningen komen naar voren
alle argumenten komen in fase 3 naar voren
00000
niet alle argumenten komen naar voren
stelt vragen ter verduidelijking
00000
laat onduidelijkheid toe
duidelijke afronding
00000
geen duidelijke afronding
Deelnemers
betrekt iedereen
00000
negeert sommigen
stimuleert zwijgers
00000
stimuleert niet
remt dominanten af
00000
remt ze niet af
voorkomt ontsporingen
00000
laat ontsporingen toe
vat goed samen
00000
vat slecht (niet) samen
Tijd
houdt zich aan de tijd
00000
loopt uit / te langzaam
Presentatie
- drukt zich helder uit
00000
- drukt zich warrig uit
- spreekt in hele zinnen
00000
- maakt zinnen niet af
- spreekt verstaanbaar
00000
- mompelt
- spreekt in een acceptabel tempo
00000
- spreekt te snel / spreekt te langzaam
Tips
Ik heb de volgende tips voor deze voorzitter:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

