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Beginnend Voldoende Goed 

Het (deel van het) uniform is lichtgewicht en draagbaar. 

De leerlingen hebben niet 
nagedacht over het gewicht en/of 
de draagbaarheid van het (deel 
van het) uniform. 

De leerlingen hebben nagedacht 
over het gewicht en/of de 
draagbaarheid van het (deel van 
het) uniform, maar met enkele 
onjuiste of onvolledige 
denkstappen. 

De leerlingen hebben nagedacht 
over het gewicht en de 
draagbaarheid van een (deel van 
het) uniform en hiervoor bewuste 
keuzes gemaakt. 

Het (deel van het) uniform is niet belemmerend tijdens activiteiten. 

De leerlingen hebben niet 
nagedacht over mogelijke 
belemmeringen als gevolg van het 
dragen van het (deel van het) 
uniform tijdens fysieke 
activiteiten. 

De leerlingen hebben nagedacht 
over het voorkomen van 
mogelijke belemmeringen als 
gevolg van het dragen van het 
(deel van het) uniform tijdens 
fysieke activiteiten, maar met 
enkele onjuiste of onvolledige 
denkstappen. 

De leerlingen hebben bewuste 
keuzes gemaakt om belemmering 
als gevolg van het dragen van het 
(deel van het) uniform te 
voorkomen tijdens fysieke 
activiteiten. 

Het prototype ondersteunt bij het dragen van zware bepakking en/of het afleggen van lange afstanden. 

De leerlingen hebben niet 
nagedacht over een 
ondersteunende functie bij het 
dragen van zware bepakking 
en/of het afleggen van lange 
afstanden. 

De leerlingen hebben nagedacht 
over een ondersteunende functie 
bij het dragen van zware 
bepakking en/of het afleggen van 
lange afstanden, maar de 
oplossing is onvolledig of onjuist. 

De leerlingen hebben een 
prototype dat aantoont dat het 
bijdraagt aan het dragen van 
zware bepakking en/of het 
afleggen van lange afstanden. 

Het prototype is bestand tegen zware omstandigheden. 

De leerlingen hebben niet 
nagedacht over het bestand 
maken van het (deel van het) 
uniform tegen zware 
omstandigheden. 

De leerlingen hebben nagedacht 
over het bestand maken van het 
(deel van het) uniform tegen 
zware omstandigheden, maar de 
oplossing is onvolledig of onjuist. 

De leerlingen hebben een 
duidelijke oplossing, waardoor het 
(deel van het) uniform bestand is  
tegen zware omstandigheden. 

Opmerkingen 

 

Tops Tips 

  

 


