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Nieuw zwembad – beoordelingsmodel  

PRECONDITIE 
De kandidaat schrijft een uitnodiging aan de wijkbewoners met betrekking tot het 
openingsweekend van het vernieuwde zwembad.   

A 

De kandidaat schrijft geen uitnodiging aan de wijkbewoners met betrekking tot het 
openingsweekend van het vernieuwde zwembad.    
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 
het vernieuwde zwembad. Hij geeft daarbij informatie over de feestelijkheden tijdens het 
openingsweekend en de vernieuwde voorzieningen van het zwembad.  

B. ANALYTISCHE BEOORDELING

1. INHOUD

De items b-g mogen ook in een andere volgorde genoemd worden in de uitnodiging dan hier vermeld 
staat.  De kandidaat kan bijvoorbeeld eerst iets vertellen over de vernieuwingen in het zwembad (d-g 
en vervolgens wat over het openingsweekend (b-c). 

 a 
De kandidaat geeft aan waarom er een openingsweekend gehouden wordt en vermeldt wanneer het 
openingsweekend is. Dit komt inhoudelijk overeen met: 

- zwembad (Helmond) is vernieuwd/heeft een aantal nieuwe voorzieningen.
- (zaterdag) 13 juni EN (zondag)  14 juni

b 
De kandidaat noemt wat er allemaal zal gebeuren op zaterdag en zondag. Dit komt inhoudelijk 
overeen met: 

Opening (toespraak) om 9.00 uur door (beroemde) zwemmer / Jeroen Maas  
EN  
koffie/thee met een  lekkernij (op beide dagen) 
EN  
’s avonds discozwemmen voor de jeugd van 20.00-22.00 u.  (op beide dagen) 

c 
De kandidaat vermeldt de speciale actie voor deze twee dagen: 

50% korting op het toegangskaartje  
EN  
een consumptiebon gratis. 

d 
De kandidaat noemt de eerste vernieuwing aan het zwembad. De kandidaat noemt minstens één van 
de volgende elementen: 

- andere vorm zwembad/ovaalvormig/groter;
- bubbelbad/zitbadje erbij;
- fontein;
- ligstoelen erbij.
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e 
De kandidaat noemt de tweede vernieuwing aan het zwembad:  

Een glijbaan erbij / glijbaan in plaats van een duikplank 

f 
De kandidaat noemt de derde vernieuwing aan het zwembad: 

andere stoelen (en tafels) in kantine / tuin met ligstoelen / uitzicht vanuit de kantine / gezellige in 
plaats van ongezellige kantine OF een andere verandering van de kantine die overeenkomt met de 
tekening. 

g 
De kandidaat noemt de nieuwe openingstijden: 

Ma – vr  7.00-22.00 u EN  za en zo: 9.00-22.30 u  EN gehele jaar geopend (in plaats van 3 weken 
dicht in de zomer). 

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.  


