REACTIE
2
Volledigheid en aantrekkelijkheid
De tekst is opgebouwd volgens het IMS-principe.
De inleiding geeft duidelijk het standpunt weer
en het slot bevat een krachtige afsluiter die de
lezer aan het denken zet (citaat, voorbeeld of
afsluitende vraag).
Je reactie is onderverdeeld in goed opgebouwde
alinea’s (een kernidee, interne samenhang). De
onderlinge samenhang wordt onderbouwd door
signaalwoorden.
Gepastheid
De toon van je reactie is niet kwetsend (geen
scheldproza, geen persoonlijke aanvallen, geen
beledigingen) en het taalgebruik is neutraal.
3
Duidelijkheid
Het eerste argument is deugdelijk en
onderbouwd. Er is een duidelijke verwijzing naar
de bronteksten en een degelijke uitwerking.
Het tweede argument is deugdelijk en
onderbouwd. Er is een duidelijke verwijzing naar
de bronteksten en een degelijke uitwerking.
Correctheid
De spelling van het eindresultaat is (nagenoeg)
foutloos.

Aanvullende woordcommentaar
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De tekst is opgebouwd volgens het IMS-principe.
De inleiding en het slot zijn aanwezig, maar
__________________________________

De tekst is niet opgedeeld volgens het IMSprincipe. Inleiding en slot ontbreken of zijn te
beperkt uitgewerkt.

De reactie is onderverdeeld in alinea’s. De
tekstsamenhang (binnen alinea en/of tussen
alinea’s) is echter een werkpunt.

De alineaopdeling in de reactie is onvoldoende
doordacht. De alinea’s vormen intern geen
geheel én vertonen geen onderlinge samenhang.

De toon van de reactie is niet kwetsend, maar
het taalgebruik is onvoldoende neutraal.

De reactie is kwetsend en lokt onnodig
provocatie uit.
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Het eerste argument is deugdelijk maar
onvoldoende onderbouwd: de link met de
brontekst wordt gelegd, echter onuitgewerkt of
niet geïllustreerd.
Het tweede argument is deugdelijk maar
onvoldoende onderbouwd: de link met de
brontekst wordt gelegd, echter onuitgewerkt of
niet geïllustreerd.

Het eerste argument is ondeugdelijk en/of bevat
geen verwijzing naar de bronteksten.

De tekst bevat enkele spellingfouten die
- de communicatie niet hinderen (2);
- de boodschap in de weg staan (1).

De tekst bevat te veel en/of te opvallende
spellingfouten.

Het tweede argument is ondeugdelijk en/of
bevat geen verwijzing naar de bronteksten.

