
 

 

Werken met de checklist Presentatie geven 2F 

Opdracht 

 

Opdracht 

 
1. Kijk naar de Checklist 

 

2. Verdeel de punten van de checklist 

presentatie op een of meer punten. Schrijf de nummers van jouw punten hier 

op: 

 ____________________

3. Luister naar de presentatie

 

4. Zet een vinkje � vo

heeft gedaan.  

 

5. Bespreek nu samen

checklist. Welke punten zijn goed gedaan? 

een vinkje. 

 

6. Bedenk samen wat het beste punt was van de s

TOP een compliment

gedaan. 

 

 

Top. Wat ik goed vond aan jouw 

 

__________________________________________________________

 
 

7. Bespreek in je groepje wat het belangrijkste verbeterpunt is voor deze 

Kies samen één verbeterpunt en maak hier één 

 

 

Tip. Als je volgende keer 

 

__________________________________________________________

 

dan wordt je presentatie

 
 

8. Geef nu allemaal je compliment en één tip aan de spreker.
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Werken met de checklist Presentatie geven 2F 

Kijk naar de Checklist Presentatie geven 2F. 

Verdeel de punten van de checklist in je groep. Ieder beoordeelt

op een of meer punten. Schrijf de nummers van jouw punten hier 

________________________________________________

Luister naar de presentatie, let op jouw punten.  

voor het cijfer van jouw punt(en) als de spreker

samen punt voor punt de checklist. Ga langs alle punten van de 

Welke punten zijn goed gedaan? Zet bij alle punten die go

Bedenk samen wat het beste punt was van de spreker. Schrijf hieronder bij 

compliment voor de spreker over het punt dat hij of zij het beste heeft 

Wat ik goed vond aan jouw presentatie is: 

__________________________________________________________

Bespreek in je groepje wat het belangrijkste verbeterpunt is voor deze 

Kies samen één verbeterpunt en maak hier één TIP van. 

Als je volgende keer … 

__________________________________________________________

wordt je presentatie nog beter. 

Geef nu allemaal je compliment en één tip aan de spreker. 
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in je groep. Ieder beoordeelt een 

op een of meer punten. Schrijf de nummers van jouw punten hier 

____________________________ 

preker het goed 

alle punten van de 

Zet bij alle punten die goed gaan 

. Schrijf hieronder bij 

over het punt dat hij of zij het beste heeft 

__________________________________________________________  

Bespreek in je groepje wat het belangrijkste verbeterpunt is voor deze spreker. 

__________________________________________________________ 


