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1. a. INHOUDELIJK: sluit jouw onderwijssituatie/lessenreeks inhoudelijk aan op de
probleemstelling en de doelgroep.
Zeker het bouwen met takken sluit wel aan bij de doelgroep. De kerk zal dat minder
8
doen, maar jullie integreren het wel. Ook door de foto doe je dat prima
b. Is er uitgegaan van authentieke kunsteducatie
Er wordt een relatie gelegd met de leefomgeving (dorpskerk, de communie) en er
wordt samengewerkt. Complex is de opdracht nauwelijks er wordt veel “voorgedaan”,
bepaald door jullie. Wat meer ruimte en initiatief bij de leerling zou een verbeterpunt
zijn
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c. Is er een heldere samenhang tussen theorie en praktijk,is de leerinhoud van KUA en TDK
verwerkt en gekoppeld aan de praktische opdracht
Inhoudelijk goede samenhang als het gaat om bouwstijl. De beleving van ruimte het
7
sacrale de maat etc is iets dat nog niet onvoldoende uit de verf komt vanuit KUA en
TDK
d. Is de leerinhoud van PPO verwerkt in de lessenreeks
Zelfstandig werken is goed verwerkt, onderbouwing daarvan kan sterker.
6.5
Dat is idem voor cult id spiegel…het blijft wat oppervlakkig.
Leerstijlen doen jullie beter, dat is concreet
2. OPBOUW: zijn de elementen van procesmatig werken in relatie tot het lesvoorbereidingsformulier helder verwerkt en zijn de sleutelbegrippen opgenomen.
In de lesopbouw zit een goede volgordelijkheid, ook de evaluatie op het groepsproces
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is prima.
Alle ingrediënten bij elkaar is misschien wat veel, meer met minder kan een advies zijn
3. VERZORGING: is het geheel goed vormgegeven en in helder en correct Nederlands/Engels
geschreven in max 20 pagina’s.
Het zijn veel losse dingen bij elkaar, wellicht moet je minder doen dan wordt het
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vanzelf overzichtelijker. Het Nederlands is in orde
4. PRESENTATIE: is de inhoud van de lessenreeks op een overtuigende manier gepresenteerd.
Prima, leuk dat je wat meegebracht hebt als product. De presentatie was weelicht ook
7
wat rommelig
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