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Naam van de leerling:  .....................................................................................................................................................................................  Klas:  .............................  

 
PRAKTISCHE PROEF DESSERTEN LEERLINGEVALUATIE 

 

 Doelen/vaardigheden Boven het verwachte 
beheersingsniveau 

Op het verwachte 
beheersingsniveau 

Benadert het 
verwachte 

beheersingsniveau 
Onder het verwachte 
beheersingsniveau 

1 op een veilige en 
hygiënische manier werken. 

Het lukt me om gedurende 
de hele taak hygiënisch, 

veilig en zorgzaam te 
werken. Materialen ruim ik 

op na de taak. 

Het lukt me om hygiënisch, 
veilig en zorgzaam te 

werken. Materialen ruim ik 
op na de taak 

Het lukt de me niet helemaal 
om veilig, hygiënisch en 

zorgzaam te werken. 
Opruimen loopt niet vlot. 

Het lukt me niet om veilig, 
hygiënisch en zorgzaam te 

werken.  
Opruimen lukt niet. 

2 
een ‘echte’ bereiding met 

een persoonlijke toets 
maken. 

Ik volg het recept en voeg 
iets toe zodat het een 

opvallende persoonlijke 
toets krijgt. 

Ik volgt het recept en doe 
een kleine aanpassing voor 

mijn persoonlijke toets. 

Ik volg het recept maar voeg 
geen persoonlijke toets toe. Ik volg het recept niet.  

3 
een smaakvol dessert 

serveren met een verzorgde 
presentatie. 

De presentatie is 
uitzonderlijk verzorgd en het 

dessert is smaakvol. 

De presentatie is verzorgd 
en de smaak van het 

dessert is goed. 

De presentatie is minder 
verzorgd of de smaak van 

het dessert valt tegen.  

De presentatie is 
onverzorgd en de smaak 

van het dessert is niet 
lekker. 

4 een recept schrijven bij het 
dessert dat je maakte. 

De tekst is een mooi 
voorbeeld van een recept. 

Het is zonder herlezen 
uitvoerbaar door de lezer. 

De tekst oogt als een recept. 
Ik gebruik taal zoals in 

recepten. De lezer kan het 
uitvoeren. 

De tekst lijkt nog niet 
helemaal op een recept. Ik 
gebruik niet steeds de vorm 
en taal die belangrijk zijn bij 
een recept. De lezer moet 
moeite doen om het recept 

uit te voeren. 

De tekst is niet herkenbaar 
als een recept. Ik gebruik 

niet de vorm en de taal die 
belangrijk zijn bij een recept. 

Het recept is niet 
uitvoerbaar door de lezer. 

5 
het recept op overzichtelijke 

wijze ordenen op een 
receptenfiche. 

Het recept kan gepubliceerd 
worden in een kookboek. 
Zowel bladspiegel, als de 
combinatie tekst en foto’s 

zijn zeer verzorgd. 

Het recept heeft een 
aangename bladspiegel. De 

instructie is verzorgd 
geïllustreerd met foto’s.  

De bladspiegel van het 
recept is niet optimaal. De 
combinatie tekst en foto’s 
kan verzorgder uitgewerkt 

worden. 

De bladspiegel van het 
document is onverzorgd. 
Tekst en foto’s zijn niet of 
onlogisch samengebracht.  

 


