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Schrijfportfolio
Examenvorm
Het PTA schrijven bestaat uit een schrijfportfolio en een afsluitende schrijftoets. Voor het
schrijfportfolio lever je bewijzen in de vorm van door jou geschreven teksten. Elke tekst kun je zien als
een deel van het PTA en alle teksten samen vormen het schrijfportfolio. Je kunt met je docent
bespreken wat je van plan bent te gaan doen en hoe je dat aan gaat pakken.

Voor je portfolio ben je zelf verantwoordelijk!
Elke tekst is een individuele prestatie en wordt individueel beoordeeld. We moeten namelijk zeker
weten dat jíj het bent die de teksten geschreven heeft en of jij het benodigde niveau hebt gehaald.

Wanneer lever je de prestaties?
De teksten schrijf je in de periode van 16 september 2019 tot 7 februari 2020. Je levert het
schrijfportfolio voor 14 februari 2020 in.

Inleveren en archiveren van prestaties
Je levert je portfolio in bij jouw docent. Je zorgt ervoor dat het portfolio compleet is en voorzien van
een voorblad (deze ontvang je van jouw docent). Voordat je het portfolio inlevert, beantwoord je voor
elke tekst die je schrijft onderstaande vragen.

Wanneer mag je een tekst opnemen in jouw portfolio?
Stap 1
Is de tekst goed te lezen?

Ja > ga verder naar stap 2

Nee > tekst mag niet in het portfolio worden
opgenomen.
Stap 2
Is er voldaan aan de criteria van de opdracht?

Ja > ga verder naar stap 3

Nee > tekst mag niet in het portfolio worden
opgenomen.
Stap 3
Plaats alle teksten in de daarvoor bestemde map op de goede volgorde:
1. Voorblad
2. Toetsmatrijs, ingevuld met de namen van de opdrachten die je hebt gedaan
3. De door jou geschreven teksten

Alleen een portfolio dat compleet is en voldoet aan bovenstaande criteria wordt beoordeeld.
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Overzicht examenopdrachten
Voor het schrijfportfolio kun je kiezen uit verschillende opdrachten. Elke schrijfopdracht heeft een
naam. De naam van de opdracht die je kiest plaats je in het overzicht op pagina 4 (ERK-niveau B1 ).
Het aantal opdrachten dat je kiest per onderdeel is respectievelijk 2, 3 en 1.

B1
Verslagen en opstellen
schrijven
(kies 2 opdrachten)

Corresponderen
(kies 3 opdrachten)

Creatief schrijven
(kies 1 opdracht)

- Biography (Unit 1 Eyes Open)
- Schooltrip
- Binge watching

- Thank you e-mail (Unit 2 Eyes Open)
- 50 Things
- Drinking Problem
- Glastonbury Festival

- Money envelope
- Storytelling
- Animal eating
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Schrijfportfolio Engels
VMBO-TOPm
TOETSMATRIJS

Vaardigheid: schrijven

ERK-niveau: B1

Subvaardigheid

Globale beschrijving

Verslagen en opstellen

Ik schrijf een kort, eenvoudig verslag.

Eindterm MVT/K/7

Titel van de gekozen opdrachten

1. …

schrijven

2. …

Corresponderen

Ik schrijf persoonlijke brieven en e1. …

mails.

Ik gebruik vormen van sociale media
om redelijk gedetailleerd te schrijven

2. …

over mijn ervaringen, gevoelens en
gebeurtenissen.
3. …
Ik reageer op advertenties.
Creatief schrijven

Ik geef gedetailleerde beschrijvingen
van onderwerpen waarin ik ben

1. …

geïnteresseerd.

Ik schrijf over mijn ervaringen en
beschrijf daarbij mijn gevoelens en
reacties.

Ik schrijf een verhaal over een
onderwerp dat me interesseert.

Aantal opgaven

6

4

Beoordeling van je portfolio
Jou docent beoordeelt in vier stappen alle teksten tegelijk aan de hand van rubrics.

Stap 1
Is het portfolio compleet (inclusief ingevuld voorblad) en ingeleverd volgens de aanwijzigingen?
Stap 2
Zijn alle teksten leesbaar en zijn de opdrachten uitgevoerd zoals bedoeld. Als je op één van deze
twee punten negatief scoort, wordt de beoordeling niet verder voortgezet.
Stap 3
Nu wordt jouw portfolio beoordeeld aan de hand van de rubric.
Stap 4
Als laatste stap worden de behaalde punten omgezet in een cijfer.
Je kunt voor het portfolio maximaal 18 punten scoren. Je scoort een voldoende als je 13 van de 18
punten hebt behaald.

Aantal punten
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Cijfer
10
9
8
7
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
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Beoordelingsmodel schrijfportfolio ERK-niveau B1
Met deze rubric kan een examenkandidaat maximaal 18 punten scoren voor zijn/haar portfolio. De cesuur wordt door de sectie in onderling overleg vastgesteld.

CRITERIA

1 punt

2 punten

3 punten

4 punten

De uitvoering van
de opdracht*

De opdracht is incorrect en
niet volledig uitgevoerd.

De opdracht is correct, maar
heel minimaal uitgevoerd.

De opdracht is adequaat,
correct en volledig uitgevoerd,
maar op zeer eenvoudige
wijze.

De opdracht is adequaat,
correct en volledig uitgevoerd.

Woordenschat en
woordgebruik

Onvoldoende woordenschat.

Beperkt repertoire met uit het
hoofd geleerde uitdrukkingen.

Voldoende woordenschat voor
alledaagse zaken. Voldoende
beheersing van elementaire
woordenschat, maar wel met
vrij veel fouten als het
complexer wordt.

Voldoende woordenschat voor
de meeste onderwerpen.
Goede beheersing van
elementaire woordenschat,
maar wel wat fouten als het
complexer wordt.

Grammaticale
correctheid

Eenvoudige constructies zijn
niet correct; maakt
stelselmatig basisfouten;
veelal niet duidelijk wat hij of
zij probeert te zeggen.

Eenvoudige constructies zijn
correct; stelselmatig
basisfouten; verbindt zinnen
met eenvoudige
verbindingswoorden als ‘en’,
‘maar’ en ‘omdat’

Schrijft redelijk nauwkeurig,
maar met merkbare invloed
vanuit de moedertaal. Fouten
komen voor, het is niet altijd
duidelijk wat hij of zij probeert
uit te drukken

Schrijft nauwkeurig; vertoont
over het algemeen een goede
grammaticale beheersing.
Fouten komen voor, maar het
is altijd duidelijk wat hij of zij
probeert uit te drukken

Spelling,
interpunctie en layout

Kan fonetisch redelijk correct
schrijven.

Spelling, leestekengebruik en
lay-out zijn niet altijd correct.

Spelling, leestekengebruik en
lay-out zijn correct.

Afstemming
taalgebruik op doel
en publiek

Maakt geen gebruik van
alledaagse
beleefdheidsvormen.

Maakt gebruik van alledaagse
beleefdheidsvormen.

Maakt gebruik van de
belangrijkste
beleefdheidsconventies. Is
zich zichtbaar bewust van de
belangrijkste verschillen in
gewoonten en gebruiken.

Totaal punten

Bron: 'Toetsen en beoordelen met het ERK' (2011)
* Toelichting op uitvoering van de opdracht - Bij de uitvoering van de opdracht wordt per schrijfproduct gekeken of je de opdracht hebt uitgevoerd zoals bedoeld. Dit doe je zelf ook voordat
je de tekst in je portfolio opneemt. Bij de beoordeling door de docent gaat her om de wijze waarop eraan is voldaan.
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