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Het correctievoorschrift van een profielvak-cspe bestaat uit:
 per onderdeel dit document met het beoordelingsmodel;
 het document met algemene richtlijnen en aanwijzingen. Dit document vindt u op
de examenpagina van dit profielvak-cspe op Examenblad.nl.
Inhoud beoordelingsmodel van dit onderdeel:
1 Beoordelingsmodel
1.1 Beoordelingsschema
1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema

GP-1600-b-21-1-C-c

1 Beoordelingsmodel
Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 1.1) en
de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 1.2).









In de toelichting bij het beoordelingsschema staan zo nodig de richtlijnen voor de
beoordeling van de opdrachten.
Bij een beoordelingsaspect waarbij de kandidaat aan meerdere criteria moet voldoen om
scorepunten te kunnen krijgen, alleen de te behalen punten toekennen indien de
kandidaat aan ALLE criteria heeft voldaan.
De nummers van de opdrachten die direct tijdens de afname van het examen beoordeeld
moeten worden, zijn onderstreept. De overige opdrachten kunnen na de afname
beoordeeld worden.
In het beoordelingsschema zijn vakjes
opgenomen, waarin aangegeven kan worden of
de kandidaat wel (vinkje ) of niet (streepje -) aan het criterium / de criteria heeft
voldaan.
De totaalscore van de minitoets noteert u achter het bijbehorende opdrachtnummer in het
beoordelingsschema voor iedere kandidaat.
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GP-1600-b-21-1-C-c

C1a

opdrachtnr.

3

transport

6 aspecten juist
5 aspecten juist
4 of minder aspecten juist

er is netjes gewerkt en de werkplek is netjes achter gelaten

de kroon is goed op maat gemaakt voor de kandidaat zelf

de hoge punt aan de voorkant van de kroon is door versiering hoger gemaakt

voor de versiering zijn vier verschillende materialen gebruikt

de kroonhelften zijn op de plakstroken stevig aan elkaar gezet met plakband en lijm

de kroon is netjes uitgeknipt uit gekleurd A4-papier

knutselwerkje

onderdeel C

omschrijving beoordelingsaspect

1.1 Beoordelingsschema
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max. score

naam van de kandidaat

kandidaatnummer

opd.
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activiteiten beoordelen (zie 1.2)
bij elke activiteit de checklist juist ingevuld, de juiste conclusie aangevinkt en indien
aangegeven juiste aanpassing(en) genoteerd

C3

transport

7 activiteiten volledig juist
6 activiteiten volledig juist
5 activiteiten volledig juist
4 of 3 activiteiten volledig juist
2 of minder activiteiten volledig juist

minitoets maken

de eerste 8 stappen staan in de juiste volgorde
de eerste 8 stappen staan niet in de juiste volgorde

(definitieve) werkkaart werkwijze (zie 1.2)

5 aspecten juist
4 aspecten juist
3 of minder aspecten juist

er is een toepasselijke laatste stap (9) ingevuld die betrekking heeft op het na afloop
passen/op maat maken van de gemaakte kroon

juiste en daadwerkelijk gebruikte benodigdheden genoemd waaronder vier
versiermaterialen

de leeftijdsgroep is juist gekozen (7-9 jaar)

de tijdsduur is juist ingevuld (15 minuten)

er staat een geschikte titel voor het knutselwerkje in de bovenste rij

(definitieve) werkkaart (zie 1.2)

C2

C1c

C1b

transport

omschrijving beoordelingsaspect
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kandidaatnummer

opd.
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5

transport

opmerking
doorrekenfouten niet opnieuw aanrekenen, reken met de fout mee

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

totale kosten juist berekend

bezorgkosten juist berekend

kosten (zonder evt. bezorgkosten) juist berekend

per gekozen product de juiste prijs berekend

aantal zakken met biologische voeding juist berekend

aantal zakjes met naambordjes juist berekend

alle zakjes zaad juist gekozen en het benodigde aantal juist berekend

alle plantjes (incl. lente-uitje) juist gekozen en het benodigde aantal juist berekend

kostenberekening (zie 1.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect

-1

5

max.

kandidaatnummer

opd.

GP-1600-b-21-1-C-c

C5

totaal onderdeel C

alle aspecten juist
per onjuist of ontbrekend aspect

bij elke fase staan de activiteiten in chronologische volgorde

bij elke activiteit staat de juiste verantwoordelijke(n)

bij opruimen/evaluatie staan de juiste activiteiten met juiste datum en (evt.) begintijd

bij uitvoeren staan de juiste activiteiten met juiste datum en juiste begintijd

bij voorbereiding staan de juiste activiteiten met juiste datum en (evt.) begintijd

het draaiboek heeft een toepasselijke naam

draaiboek (zie 1.2)

transport

omschrijving beoordelingsaspect
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kandidaatnummer

1.2 Toelichting bij het beoordelingsschema
Opdracht C1
voorbeelduitwerking
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Opdracht C3
correctiemodel
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2,50
1,40
8,00

zakje met 10 naambordjes

zak biologische voeding

0,18

lente-uitje

zakje bloemzaad

2,99

rabarberplantje

2,05

0,50

tomatenplantje

zakje bietjeszaad

0,20

bietenplantje

2,00

0,40

kruidenplantje

zakje courgettezaad

0,50

aardbeienplantje

1,50

0,15

sla-plantje

zakje radijszaad

prijs per
stuk in €

product

Opdracht C4
correctiemodel/voorbeelduitwerking

8/2=4

8 x 16 = 128/10 =12,8 = 13

8x1=8

8 x 2 = 16

8 x 6 = 48

8 x 2 = 16

24 x 1 = 24

24 x 2 = 48

24 x 3 = 72

24 x 4 = 96

benodigde aantal
(met berekening)

5,00
202,72

eventuele bezorgkosten €
totale kosten (inclusief bezorgkosten) €

27,20

18,20

15,00

18,00

7,92

40,00

10,80

19,20

27,00

14,40

prijs in €

197,72

4 x 8 = 32 -15% =

13 x 1,40 =

6 x 2,50 =

12 x 1,50 =

44 x 0,18 =

16 x 2,50 =

24 x 0,50 = 12 - 10% =

48 x 0,40 =

72 x 0,50 = 36 - 25% =

96 x 0,15 =

berekening

kosten (zonder bezorgkosten) €

15 % korting

3 halen,
2 betalen

4 halen,
3 betalen

4 halen,
3 betalen

4 halen,
3 betalen

10 halen,
9 betalen

van 2,99
voor 2,50

10 % korting

10 % korting

25 % korting

acties winkel
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einde



opmerkingen
- bij ‘voorbereiding’ mogen bij ‘overleggen met de ouders’ de ouders vermeld staan bij ‘wie is verantwoordelijk’
- bij ‘uitvoering’ mogen ‘drankjes voor medewerkers verzorgen’ en ‘tijdens de markt in de kramen staan’ omgewisseld worden

Opdracht C5
correctiemodel

