
Beoordeling Moderne Letterkunde 
 
 
Groepsleden:_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
Je product moet origineel (uniek) zijn, authentiek (geloofwaardig) en creatief (vernieuwend). Daarnaast moet er ook uit blijken wat de visie op literatuur 
is. Je gebruikt primaire bronnen en secundaire bronnen, je bent bovendien kritisch op je bronnen. Bovendien zul je moeten laten merken dat je de 
juiste termen kent en dat je je onderwerp expliciet aan andere stromingen uit de twintigste eeuw relateert. Voor de buitenstaander is je product informa-
tief.  
 
Origineel  Authen-

tiek  
Creatief  Visie op 

literatuur 
Primaire 
bronnen  

Secun-
daire 
bronnen 

Kritisch  Termen  Andere 
stromin-
gen  

Informa-
tief  

Het is een 
beetje 
flauw, er 
wordt dui-
delijk iets 
nagebootst. 

Het project 
is uitge-
voerd, om-
dat het 
moet. 

Het product 
is traditio-
neel. 

Het gaat 
over litera-
tuur, maar 
meer ook 
niet. 

Er wordt 
gebruik ge-
maakt van 
1 primaire 
bron. 

Primaire 
bronnen 
prevaleren. 

De mening 
van ande-
ren wordt 
gevolgd. 

Een enkele 
literaire 
term is te 
horen. 

Er is geen 
relatie met 
een andere 
stroming. 

Er wordt 
oude 
schoolse 
kennis her-
haald. 

0 punten 

Er wordt 
een bekend 
formaat ge-
hanteerd, 
maar er 
wordt wel 
een eigen 
draai aan 
gegeven. 

Het project 
is uitge-
voerd als 
opdracht, 
maar er is 
wel iets ei-
gens aan 
toegevoegd. 

Het product 
bevat tradi-
tionele en 
vernieu-
wende ele-
menten. 

Er wordt 
enigszins 
gereflec-
teerd op 
wat litera-
tuur is. 

Er wordt 
gebruik ge-
maakt van 
2 of 3 pri-
maire bron-
nen. 

Er wordt 
een enkele 
secundaire 
bron ge-
raadpleegd. 

Er wordt 
een beetje 
tegenwicht 
gegeven. 

Termen 
worden 
weinig of 
onwennig 
gebruikt. 

Er is een re-
latie met 1 
andere stro-
ming. 

Aan oude 
kennis 
wordt 
nieuwe ken-
nis toege-
voegd.  

0,5 punt 

Een al dan 
niet bekend 
format is 
helemaal 
toegeëi-
gend.  

Het project 
is helemaal 
van jullie, 
het is uitge-
voerd om-
dat jullie 
daar zin in 
hadden. 

Dit hebben 
we nog niet 
eerder ge-
zien en ge-
hoord. 

Er wordt 
duidelijk 
stelling ge-
nomen over 
wat litera-
tuur is. 

Er wordt 
gebruik ge-
maakt van 
meer dan 3 
primaire 
bronnen. 

Diverse se-
cundaire 
bronnen 
passeren de 
revue. 

De bronnen 
worden kri-
tisch be-
vraagd. 

Veel ter-
men wor-
den op na-
tuurlijke 
wijze ge-
hanteerd. 

Er worden 
relaties ge-
legd met 
andere stro-
mingen. 

Ook wie 
vroeger op 
school goed 
opgelet 
heeft, leert 
hier echt 
iets bij. 

1 punt 

 
Cijfer: 


