Beoordelingsformulier
Naam:

Teamnaam:

De juryleden moeten op elke afzonderlijke regel
één vakje aankruisen om de prestatie van het
team aan te geven.

Beoordelingscriteria:
Beginnend: Dit item begon zich te ontwikkelen in
het model, de poster, de presentaties
of de antwoorden van het team.
Bedreven:

Het team liet dit item duidelijk zien in het
model, de poster, de presentaties of de
antwoorden van het team.

UITDAGINGSOPLOSSING
Wat heeft je team geleerd over de uitdaging? Het team leerde over de uitdaging en verkende
meerdere oplossingen.
.
Hoe kan dit impact hebben op jullie
omgeving?

De oplossing van het team heeft de potentie om een
grote impact op de omgeving
.
te hebben.

CORE VALUES
Hoe hebben jullie de Core Values gebruikt?

De teamleden legden uit hoe ze als team werkten en
begrepen de Core Values door voorbeelden te geven.

Welke vaardigheden hebben jullie van
elkaar geleerd?

De teamleden lieten zien dat ze nieuwe vaardigheden
hadden geleerd door
.
samen te werken.

TEAMMODEL
Beschrijf jullie model.

Het team beschreef het teammodel en de oplossingen
van de uitdaging.
.

Hebben jullie de loopband, het hartspel of
Het team heeft een of meer van de onderdelen
het samengevoegde bouwwerk opgenomen? opgenomen in het teammodel.
CODERING
Welk deel van jullie model is gemotoriseerd? Het team gebruikte motor(en) en sensoren om het model
te laten bewegen en interactief
.
te zijn.
Hoe hebben jullie het gemotoriseerde
onderdeel gecodeerd?

De teamleden legden uit hoe hun code(s) het model
laat bewegen.
.

TEAMPOSTER
Wat hebben jullie op de teamposter gezet?

De poster toonde informatie over hun uitdaging,
oplossingen, teammodel, codering en hun team.
.

Hoe laat het jullie ontdekkingsreis zien?

De teamleden vertelden of lieten zien hoe ze als team
werkten om hun poster te maken.
.

Uitmuntend

Bedreven

Beginnend

Uitmuntend:
:
Het team ging verder dan de uitdaging
op dit gebied.

