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Voordracht 1 

Beoordeling van groep:    

Naam beoordelaar:    
 
Inhoud 

Zijn de vragen 1, 2 en 3 duidelijk beantwoord? ja Nee 

1.  Waar zijn ze?   

2.  Waarom zijn ze daar?   

3.  Hoe gaat het nu met ze?   

 
Top (omcirkel, of schrijf zelf een top) 

origineel spannend duidelijk professioneel 

grappig verzorgd ... 

 
Tip (omcirkel, of schrijf zelf een tip) 

doe iets nieuws maak het spannender werk verzorgd let op taalfouten 

doe iets grappigs bereid het beter voor ... 

 
 
 
 
 

Voordracht 2 

Beoordeling van groep:    

Naam beoordelaar:    
 
Inhoud 

Zijn de vragen 1, 2 en 3 duidelijk beantwoord? ja Nee 

1.  Waar zijn ze?   

2.  Waarom zijn ze daar?   

3.  Hoe gaat het nu met ze?   

 
Top (omcirkel, of schrijf zelf een top) 

origineel spannend duidelijk professioneel 

grappig verzorgd ... 

 
Tip (omcirkel, of schrijf zelf een tip) 

doe iets nieuws maak het spannender werk verzorgd let op taalfouten 

doe iets grappigs bereid het beter voor ... 
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Voordracht 3 

Beoordeling van groep:    

Naam beoordelaar:    
 
Inhoud 

Zijn de vragen 1, 2 en 3 duidelijk beantwoord? ja Nee 

1.  Waar zijn ze?   

2.  Waarom zijn ze daar?   

3.  Hoe gaat het nu met ze?   

 
Top (omcirkel, of schrijf zelf een top) 

origineel spannend duidelijk professioneel 

grappig verzorgd ... 

 
Tip (omcirkel, of schrijf zelf een tip) 

doe iets nieuws maak het spannender werk verzorgd let op taalfouten 

doe iets grappigs bereid het beter voor ... 

 
 
 
 
 

Voordracht 4 

Beoordeling van groep:    

Naam beoordelaar:    
 
Inhoud 

Zijn de vragen 1, 2 en 3 duidelijk beantwoord? ja Nee 

1.  Waar zijn ze?   

2.  Waarom zijn ze daar?   

3.  Hoe gaat het nu met ze?   

 
Top (omcirkel, of schrijf zelf een top) 

origineel spannend duidelijk professioneel 

grappig verzorgd ... 

 
Tip (omcirkel, of schrijf zelf een tip) 

doe iets nieuws maak het spannender werk verzorgd let op taalfouten 

doe iets grappigs bereid het beter voor ... 
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Voordracht 5 

Beoordeling van groep:    

Naam beoordelaar:    
 
Inhoud 

Zijn de vragen 1, 2 en 3 duidelijk beantwoord? ja Nee 

1.  Waar zijn ze?   

2.  Waarom zijn ze daar?   

3.  Hoe gaat het nu met ze?   

 
Top (omcirkel, of schrijf zelf een top) 

origineel spannend duidelijk professioneel 

grappig verzorgd ... 

 
Tip (omcirkel, of schrijf zelf een tip) 

doe iets nieuws maak het spannender werk verzorgd let op taalfouten 

doe iets grappigs bereid het beter voor ... 

 
 
 
 
 

Voordracht 6 

Beoordeling van groep:    

Naam beoordelaar:    
 
Inhoud 

Zijn de vragen 1, 2 en 3 duidelijk beantwoord? ja Nee 

1.  Waar zijn ze?   

2.  Waarom zijn ze daar?   

3.  Hoe gaat het nu met ze?   

 
Top (omcirkel, of schrijf zelf een top) 

origineel spannend duidelijk professioneel 

grappig verzorgd ... 

 
Tip (omcirkel, of schrijf zelf een tip) 

doe iets nieuws maak het spannender werk verzorgd let op taalfouten 

doe iets grappigs bereid het beter voor ... 
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Voordracht 7 

Beoordeling van groep:    

Naam beoordelaar:    
 
Inhoud 

Zijn de vragen 1, 2 en 3 duidelijk beantwoord? ja Nee 

1.  Waar zijn ze?   

2.  Waarom zijn ze daar?   

3.  Hoe gaat het nu met ze?   

 
Top (omcirkel, of schrijf zelf een top) 

origineel spannend duidelijk professioneel 

grappig verzorgd ... 

 
Tip (omcirkel, of schrijf zelf een tip) 

doe iets nieuws maak het spannender werk verzorgd let op taalfouten 

doe iets grappigs bereid het beter voor ... 

 
 
 
 
 

Voordracht 8 

Beoordeling van groep:    

Naam beoordelaar:    
 
Inhoud 

Zijn de vragen 1, 2 en 3 duidelijk beantwoord? ja Nee 

1.  Waar zijn ze?   

2.  Waarom zijn ze daar?   

3.  Hoe gaat het nu met ze?   

 
Top (omcirkel, of schrijf zelf een top) 

origineel spannend duidelijk professioneel 

grappig verzorgd ... 

 
Tip (omcirkel, of schrijf zelf een tip) 

doe iets nieuws maak het spannender werk verzorgd let op taalfouten 

doe iets grappigs bereid het beter voor ... 

 
 
 


