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Vernieuwde supermarkt - beoordelingsmodel 

PRECONDITIE 
De kandidaat schrijft een uitnodiging aan de wijkbewoners met betrekking tot 
de openingsdagen van de vernieuwde supermarkt.   A 
De kandidaat schrijft geen uitnodiging aan de wijkbewoners met betrekking tot 
de openingsdagen van de vernieuwde supermarkt.    
In dit geval wordt de kandidaat niet verder beoordeeld en vult de beoordelaar 
overal een 0 in. 

B 

A. GLOBALE BEOORDELING

De kandidaat schrijft een uitnodiging aan de wijkbewoners met betrekking tot de 
openingsdagen van de vernieuwde supermarkt. Hij geeft daarbij informatie over de 
feestelijkheden tijdens de openingsdagen en de vernieuwde voorzieningen van de 
supermarkt.  

B. ANALYTISCHE BEOORDELING

1. INHOUD

a 
De kandidaat geeft aan waarom er openingsdagen gehouden wordt. Dit komt inhoudelijk 
overeen met: 

Supermarkt ‘Dagvers” is vernieuwd/heeft een aantal nieuwe voorzieningen 

b 
De kandidaat noemt wanneer de openingsdagen doorgaan. Dit komt inhoudelijk overeen 
met: 

(vrijdag) 31 mei EN (zaterdag) 1 juni 

c 
De kandidaat noemt wat er allemaal zal gebeuren op vrijdagavond. Dit komt inhoudelijk 
overeen met: 

Nieuwe supermarkt bewonderen met hapjes en drankjes EN opening door de 
verantwoordelijke van de gemeente voor Economie.   

d 
De kandidaat vermeldt de actie van de zaterdag. Dit komt inhoudelijk overeen met: 

5% kassakorting op alle inkopen En op bepaalde producten extra korting (met 
kortingsbonnen)  

e 
De kandidaat noemt de eerste vernieuwing aan de supermarkt: 

Parking op de winkel (en niet meer op straat)/nieuwe parking (op de winkel) 
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f 
De kandidaat noemt de tweede vernieuwing aan de supermarkt:  
 
Verse groenten (i.p.v. groenten in blik)/afdeling groenten is vernieuwd 
 
g 
De kandidaat noemt de derde vernieuwing aan de supermarkt: 
 
Andere openingsuren (of kandidaat vermeldt de concrete openingsuren) 
 
h 
De kandidaat noemt de vierde vernieuwing aan de supermarkt: 
 
Bloemen te koop (in winkel) 
 
VORM 
 
2. WOORDENSCHAT  
De kandidaat heeft een redelijk uitgebreide en gevarieerde woordenschat. 
Woordenschatfouten en/of lexicale leemtes kunnen nog af en toe voorkomen. 
 
3. GRAMMATICA 
De kandidaat heeft een goede grammaticale beheersing. 
Eenvoudige grammaticale aspecten (bijvoorbeeld woordvolgorde in hoofdzinnen, vervoeging 
van regelmatige én onregelmatige werkwoorden) worden correct toegepast. Kleinere 
grammaticale fouten (lidwoorden, vervoeging niet-frequente onregelmatige werkwoorden, 
verkeerd gebruik voorzetsels) komen nog sporadisch voor. 
 
4. STRUCTUUR EN SAMENHANG 
De kandidaat structureert de tekst goed door middel van paragrafen en/of 
verbindingswoorden. De kandidaat weet van de uitnodiging één mooi geheel te maken. 
 
5. SPELLING 
De kennis van spellingsregels is voldoende adequaat om een duidelijke tekst te schrijven.  
Spellingsfouten komen nog sporadisch voor bij minder frequente woorden. 
 
6. REGISTER 
De kandidaat hanteert een adequaat en consequent formeel register.  
 
 


