Opmerkingen bij:
VMBO-tl examen 2016 1e
tijdvak
Bijdragen door:
@lighans (Hans Huijgen), @biologiedocent (Cees

Mulder), @niklet (Nicolette Muller) @SaskiaSpijkers

@liesjedol ( Liesbeth Dollekamp) @Lester_z (Lester

Zantinge) @agnietencollege.nl (jvandenbos) @Yce (Joyce Ubels), Laura K, Kitty Vallentgoed,
Claudia van der Burg , Krista Robbe Karin van der Scheer, Stephan Wouda ,Martijn Broeders

(schrijf hier je naam bij, ook als je niets geschreven hebt, maar wel gekeken en ingestemd, geef
je naam een herkenbaar kleurtje)
Is er iemand die naar de kringen gaat en dit document daar wilt afgeven? Claudia: Ik ga
donderdag naar de kringbespreking in Almere en wil dit document wel meenemen.

Elke vraag wordt vermeld. Als je een opmerking plaatst, kan er commentaar op of aanvullingen
gegeven worden door anderen. Dit is een levend document. Het wordt gedeeld op basis van
creative commons:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
@lighans is de beheerder, de anderen kunnen ook toevoegen en mensen uitnodigen. @lighans
sluit het document op zondag 31 mei af voor bewerken en zal het als pdf publiceren via Twitter
en blog, met vermelding van de naam van de bijdragers, indien bekend.

Beste NVON,
Hieronder een aantal opmerkingen van ongeveer 20 docenten biologie vmbo-tl, die reageren op
vragen van het examen biologie vmbo-tl van 2017.
Een aantal docenten heeft actief deelgenomen aan de discussie. Anderen hebben dit document
gebruikt om als referentie te gebruiken bij het nakijken en zijn minder actief geweest bij het
reageren (lurkers in internettermen).
Hopelijk kunnen jullie deze opmerkingen gebruiken bij de discussie over het examen bij
kringbesprekingen. Het is onze intentie om de notulen van de kringbespreking bij het examen te
kunnen voegen, aangezien dit van een officiële organisatie komt en daardoor een hoger cachet
heeft dan ons levende document.
Met vriendelijke groet,
Hans, Cees, Nicolette, Saskia, Liesbeth, Kitty, Laura, Claudia, Lester, Joyce, Jelle, Stefan,
Martijn, Susanne, Sjoukje, Ans en anderen

vraag

opmerkingen

1

Lighans: bij mij ook een keer gaswisseling. Niet goed vind ik.
Kitty: gaswisseling vind ik niet oké. Bij de vraag om een proces is het antwoord altijd of
fotosynthese of verbranding.
Saskia: gaswisseling heeft niets met het omzetten van glucose in koolstofdioxide te maken,
verbranding is enige juiste antwoord.
Claudia: Ik heb een leerling die de verbrandingsreactie heeft geschreven, maar niet het
woord verbranding heeft gebruikt. Wat zouden jullie doen?
Saskia: zou ik goed rekenen.
Jelle: Dat heeft een leerling van mij ook gedaan Claudia, ik heb het fout gerekend. Dat is
niet de naam van het proces.
Ik heb verbrandingsproces goed gerekend.vind ik ook goed.

2

Lighans: maagzuur? (ik reken het niet goed, denk ik) darmzuur ook niet.
Kitty: maagsap=maagzuur+enzymen. Maar ik twijfel ook of ik het niet toch goed zal
rekenen.
Saskia: het cv zegt expliciet maagsap, dat verteert, maagzuur is, net als gal, slechts
hulpmiddel (ontvouwt de eiwitten, daardoor makkelijker aangrijpen voor enzymen). Gal is
niet goed, dan maagzuur ook niet, bedacht ik na enig intern overleg.
Laura: ik neig naar maagzuur wel goed te rekenen. Voor een 4 mavo leerling lijkt mij het
verschil tussen maagsap en maagzuur niet zo duidelijk als dat het voor ons is.
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Cees: ik reken het fout! Maagzuur is een onderdeel van maagsap.
Claudia: Ik heb heel veel leerlingen met maagzuur. Ga het denk ik niet goed rekenen, maar
bespreek het nog in de kringbespreking.
Kitty: ja, laten we de kringbespreking volgen.
Cees: Leerling heeft speekselkiersap…. Goed of fout….Heb ik ook. Fout gerekend, maar
bespreek het in de kringberspreking
Stephan: Goed. Ik wacht ook even de kringbespreking af, voor als nog heb ik maagzuur
fout gerekend.
Lester: Ik heb Alvleeskliersap, reken ik goed
Claudia: alvleeskliersap zou ik ook goed rekenen heb ik er ook één van. Goedgerekend.
Niklet: Wat betreft maagzuur eens met Laura! Ik denk ook dat mavoleerlingen het
onderscheid niet kunnen weten en maagsap/-zuur als een term hebben gehad.
Alvleeskliersap ook goed gerekend.
Liesjedol ik reken maagzuur goed voor Mavo leerlingen lijkt het 1 ding
3
4

Claudia: Ik heb een aantal leerlingen die schrijven dat de bacterien verteerd worden.
Reken ik niet goed.Ik ook niet.ik twijfel… Fout Lester: Fout Niklet: Ik ook niet.
Waarom gaan wij niet goed rekenen als de leerling zegt dat de bacterien in de mond of
maag worden verteerd?
Krista: “gedood door maagzuur” is toch goed? Goed
Krista: gedood in de maag… fout? Twijfel. Ik reken het toch maar goed.Ik ook. Ik ook. Dat
reken ik fout. Ik zou heel graag het woord maagzuur willen zien hoor!
Lighans: in de maag afgebroken reken ik helaas ook fout. Heel veel leerlingen zeggen dat.
Zoiets als vertering.
Jelle: Het speeksel geeft een deel al gedood. Goed? Ja!
Jelle: Worden afgebroken door verschillende verteringssappen, goed?
Ik zou het goed rekenen. Misschien iets voor de kringbespreking.
Afgebroken en verteren is voor de leerling hetzelfde, ik reken het niet goed. Ze hebben als
het goed is echt geleerd dat speeksel en maagzuur bacterie dodend is. Wat doen jullie met
opgeruimd door het verteringstelsel. Fout toch? Ja fout. Niet specifiek genoeg.
Niklet: Ik vind inderdaad “bacterien worden verteerd/afgebroken” niet goed.

5

Veel leerlingen zeggen mannelijke zaadjes die de vrouwelijke bloemen bevruchten. Zaad is
fout, maar de term wordt niet in het antwoordblad genoemd. Dus goed rekenen? Ook wordt
wel de mannelijke plant genoemd maar niet expliciet de bloem. Fout?
Als er staat dat er een mannelijke plant nodig is voor de bevruchting, dan lijkt me dit
goed...Toch?
Dat denk ik dan ook. Maar irritant dat het een discussie nederlands gaat worden met
tweede corrector.
Met ‘mannelijke zaadjes’ bedoelen ze ‘zaadcellen’. Dus dat klopt dan toch. Maar
vrouwelijke zaadjes bestaan niet. Dus zaadjes is hier fout.
Zaadjes in dit verhaal is zaad dat gevormd wordt na bevruchting, niet om te bevruchten,
fout dus.
Lester: “Anders kan de plant niet bevrucht worden”. Goed of fout? Volgens cv moet
mannelijke plant in het antwoord terug komen. Zou ik goed rekenen.
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Claudia: Heb precies hetzelfde probleem. “Zonder mannelijk plant geen
voortplanting.”Goed of niet? Dit antwoord lijkt mij goed mannelijke plant genoemd en
voortplanting.
6

Saskia: ‘ onder water geen bescherming nodig’. Niet goed, mist de link met uitdroging?
Yce: Uitdroging of verlies van vocht moet er wat mij betreft bij staan. “Bescherming” zonder
de uitleg waartegen betekend niks.
Cees: bescherming reken ik ook fout! Ik ook. Te vaag. Bescherming waartegen dan?
Er is genoeg water dus geen waslaagje nodig. Goed! Goed! Ze leggen daarmee toch de
link naar vochtverlies!
Karin:“De planten zitten onder water dus het water dient als waslaag. Goed? Fout? Ik
twijfel Zo één heb ik er ook. Ik twijfel ook, maar neig naar 0 punten. Ik mis dan nl de functie
van de waslaag. Fout vind ik ook fout Fout
Lester: “Die zijn altijd nat” goed of fout? Vind ik goed. Je hebt het imo wel begrepen
waarom de waslaag er moet zijn.

7
8
9
10

Cees: “In welke situatie/ omgeving ontkiemen de zaden het beste?” Goed of fout? Fout. te
vaag
Claudia: Cees, dit zou ik niet goed rekenen. Er moet echt iets van sigarettenrook in staan.
Ik heb een leerling die antwoord geeft met het woord ontwikkeling van de zaden. Goed of
fout?. fout .Fout.fout
Andere leerling noemt groei en ontkieming. Deze reken ik wel goed.
Ik wil echt het woord ‘ontkiemen’ wel ergens tegenkomen.
Karin: zonder vraagteken: goed rekenen? Ja! Ja! Ja ja
Lester: “uitkomen” ipv ontkiemen noemen? Goed of fout? Goed, uitkomen is uit het zaadje
komen=ontkiemen.

11
12

Saskia: Wat te doen met keurige grafiek, maar van 12 staven ipv 2. Ik neig naar 1 punt,
want niet voldaan aan voorwaarde 1, maar, vervolgfout, wel de juiste cijfers gebruikt, dus
wel punt voor item 2.
Laura: ik zou die fout rekenen omdat er duidelijk staat bij punt 2 dat ze de berekende
aantallen moeten gebruiken.
Claudia: Je kunt ze dan ook een punt geven, want waarschijnlijk hebben ze wel twee
verschillende groepen (alleen meerdere balken) aangegeven.
Laura: op het moment dat de grafiek goed is opgebouwd, met duidelijk 2 delen (met
sigarettenrook en zonder) dan kan je het eerste punt toekennen. Dus ook als ze meerdere
staven hebben. Eens! E
 en
Oneens, er staat duidelijk dat er een staafdiagram van het gemiddelde moet worden
gemaakt.
Nou ja, duidelijk…. Lester:Zo duidelijk vind ik deze vraag ook niet………..
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Niklet: Verticale as benoemd als: “Aantal zaadjes per bakje” Neig naar fout rekenen
13

Lighans: Veel leerlingen noemen controlegroep niet, maar beschrijven dat het er is om te
vergelijken. Reken ik goed. Goed lijkt me Goed,
Laura: heb ik ook
Jelle: Zo kan je goed het verschil zien? Goed? Legt de leering ook uit wat het verschil is?
Dat niet. Ai, dat maakt goed rekenen lastiger. ;)
Ik vind dat er uit het antwoord duidelijk moet worden dat je dan de resultaten kan
vergelijken met ‘normale’ omstandigheden. ‘Dan kan je het verschil zien’ vind ik wat dat
betreft dan te vaag. Martijn: Eens, dat je het woord controlegroep niet gebruikt is prima,
maar dan wel “onder normale omstandigheden”. Alleen vergelijken noemen dekt niet de
lading.
Lester: Wat doe je met antwoorden als “dat de zaden beter en meer ontkiemen zonder
rook?” Martijn: dat is een conclusie en niet de reden voor de opstelling.Lester: vind ik
eigenlijk ook inderdaad. Zolang er iets als vergelijken of controleren genoemd wordt, of een
zijn waar dat uit naar voren komt, reken ik het goed.

14
15

Saskia: houtvaten en bastvaten…. Snik! Haha!

16
17

Lighans: We maken chromosomen verhaal iets ingewikkelder, want het is al zo
ingewikkeld. Zucht. Lester: mee eens!

18
19

Lighans: Pittig aflezen, maar gelukkig is antwoordmodel coulant
Claudia: Erg lastig aflezen. Veel leerlingen 1985. Martijn: Bij mij ook…
1982/1985 hebben sommige bij mij ook

20

Claudia: HIer hebben mijn leerlingen echt raar gedaan. Zeggen dat het door de mens
komt, maar dan zeggen dat het abiotisch is. ZUCHT!!!
Saskia: idem hier.
Krista: en hier
Lester: ook hier deze antwoorden
Lighans: Aantal leerlingen beweren abiotisch want het plastic is gemaakt door niet levend
materiaal. Ik lees de vraag en ik reken het toch niet goed. De vraag noemt het
afdekmateriaal niet en wel expliciet dat de mens het neerlegt.
Ik had de vraag voor mezelf ‘versimpeld’ naar de vraag: wat is precies de invloed? Op de
hoeveelheid voedsel en daarmee is het dus biotisch. Martijn: Heb ik gedaan, maar
leerlingen hebben ook geleerd dat de mens vaak buiten de voedselketen wordt gehouden
omdat het niet als “natuurlijk” word gezien.
Wat als een leerling zegt het is abiotisch want het materiaal waarmee het wordt afgedekt is
abiotisch?
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Zwaar dyslectische leerling noemt: S=Platvis en T=krabbetjes en mosselen.
T is fout, lijkt me duidelijk. Maar: kan ik 1 punt toekennen aan S? Voor hem is het lastig de
schollen en scharren als platvissen uit de tekst te halen. 0 punten
En deze dan: S=Platvissen (schol en schar), T=Platvissen (schol en schar).
1 punt doen? Hij snapt het wel….. 1 punt? 1 punt, minimaal
Er wordt echt twee organismen gevraagd. Geen groepen. En alleen de Platvissen werd
door beide gegeten en dus de twee soorten noemen. 2 punten voor deze vraag vind ik
veel. Ze hadden ook 1 punt kunnen toekennen wanneer beide genoemd worden.

22

Claudia: Leerlingen halen hier vaak antigenen en antistoffen door elkaar. Een leering
geeft het volgende antwoord “Omdat andere variante een andere immunuiteit hebben
en niet helpt tegen het stoppen van het virus”. Dit vind ik te vaag en reken ik niet
goed. Toch? Een andere leerling zegt ‘omdat antistoffen antigeen specifiek zijn. Dit
heb ik wel goed gerekend.
Lester: Als antwoord bij mij “Je moet een ander tegen middel gebruiken tegen een
ander virus vind ik eigenlijk te vaag…..” Ik ook.
Niklet: “De vormen van de antigenen verschillen” Goed toch? Hier als in varianten
van…..

23

Lighans: Ik had ook als factor dat H1N1 ook levensgevaarlijk kan worden bij
overdracht genen.
Yce: De vraag gaat toch juist erom dat h5n1 gevaarlijker wordt? Krista: Klopt, dus
fout is dus een leesfout. Het idee begrijpen ze best.
Saskia: kern lijkt me, waarom wordt het dan zo levensgevaarlijk? Nou, omdat het zich
sneller verspreid/besmettelijker is.

24

Lighans: Stuifmeel transporteren naar een vrouwelijke bloem? Prima toch!
Yce: Komt in feite op hetzelfde neer toch?
Claudia: Een aantal gebruiken niet het woord bestuiven, maar het verspreiden of
bezorgen van stuifmeel. Ik heb het fout gerekend, maar het klopt wel. Wat doen
jullie? Zolang ze het maar over stuifmeel hebben, prima!
Saskia: verspreiden van stuifmeel, overbrengen e.d. reken ik allemaal goed. Niet
goed: overbrengen van zaadjes.
Claudia: Niet overbrengen van zaadjes reken ik ook niet goed.
Krista: waar ligt de grens: vervoeren van stuifmeel? Goed of toch fout want waarheen
dan…..In de tekst staat naar een andere bloem, dus reken ik het goed.
Oké deze is leuk: Het overbrengen van voortplantingsmateriaal naar de andere plant,
zonder insecten kan de plant zich niet voortplanten. Wat vinden jullie? Het is eigenlijk
niet fout, maar willen we het niet specifieker? Is wel vaag!
Claudia: Wat zouden jullie hier mee doen? DE insect neemt het stuifmeel mee om
over te dragen aan andere bloemen. Dit zorgt voor bevruchting. Eerste gedeelte is
goed en biologisch gezien is het ook correct, want daarna vindt het bevruchting
plaats. Toch? Lester: lijkt me een prima antwoord Eerste deel antwoord is goed. Dus
1 punt.
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Lester: Zaadjes doorgeven ipv stuifmeel gebruiken als term?? Ik heb dit niet goed
gerekend. Ik ook niet.
Meerdere leerlingen zeggen iets in de richting van rondbrengen van
geslachtscellen/stuifmeel voor de bevruchting… Is het eerste gedeelte dan gewoon
goed dus 1 punt?

25

Saskia: trots op mijn leerlingen, bijna iedereen heeft deze goed.

26
27
28

Krista: afweerstoffen. Goed? Antistoffen zijn afweerstoffen.
Lighans: die heb ik ook. Neig goed te rekenen. Hopen op een lieve tweede corrector.

29

Krista: Vaak wordt het andersom uitgelegd: als ze ziek zou zijn dat ze dan anderen
zou besmetten. Goed.
Kitty: Dat klopt met het antwoordmodel. Ze noemen bij mij vaak dat zij ziek zou
worden van de patiënten, dat kan ik niet goed rekenen. Wel leuk gevalletje
omdenken.
Lighans: het woord immuniteit wordt in het antwoordblad genoemd, maar ik vind het
niet noodzakelijk dat het in het antwoord staat. Besmetting, overdragen, etc ook
goed.
Niklet: Inderdaad goed. Het is gevaarlijk voor de patienten als zij ziek wordt.

30
31
32
33
34
35
36

Kitty: Willen we echt 4+9+...... zien? Of als er ergens 62 staat het 1e punt toekennen?
Heb ik wel zo gedaan.
Lighans: Ik denk dat 62 toch laat zien dat ze goed gerekend hebben? Niklet: Eens,
staat alleen niet in het antwoordmodel. Reken het vooralsnog goed en wacht
kringbesreking af.
Yce: Het gaat dan daarna toch vooral om de vervolgberekening? Ik ben eens met
Kitty dat ik het wel geloof dat ze kunnen optellen tot 62. Anders hebben ze gewoon
pech met een doorrekenfout (en dus fout eindresultaat)
Claudia: 62 reken ik goed. Idem Lighans Sommige zeggen dat het dan 10% is, want
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ze moeten de procenten omrekenen in aantal keer. Wat zouden jullie doen? Ik heb
het goed gereken. De berekening is verder goed. Kitty: Ik zou dat goed rekenen.
Misschien ff meenemen naar de kringbespreking. En anders gokken op een flexibele
2e corrector.
Lighans: Ik reken 10% niet goed. Het is wezenlijk anders dan 10 keer. Dus 1 punt
voor het aantal.
Liesjedol ik heb alleen 62 niet goed gerekend. Al vind ik dit een flauwe berekening
die ze willen zien
Goed als lln de 10.04 afgerond hebben naar 11? Staat niet beschreven hoe af te
ronden!
37

Claudia: Leerlingen die de naam fout hebben, maar het juiste argument geef ik toch
een punt. Ik ook. Ik ook.
Lester: Bet wordt vaak genoemd. Jup, hier ook. Stomme tabel.
Kan je een voorbeeld geven van een fout antwoord met juiste argumentatie? Ik kan
me hier niets bij voorstellen!
Laura: voorbeeld: een leerling van mij heeft de gehele tabel verkeerd om gelezen en
alle 5 een nummer gegeven maar de verkeerde kant op. Hier heb ik 1 punt voor
gegeven.
Niklet: Twijfel heel erg bij het antwoord: “Dina, staat op plek 4 ze zijn naar Cloe het
minst bang voor haar” Vrije interpretatie van onderdanigheid ;-) Geef 1 pt voor Dina.

38

Niklet: Ik heb een aantal keer korter ipv minder tijd. Goed rekenen?

39

Claudia: Ik denk dat ik de leerlingen wat vaker had moeten belonen, dan was deze
vraag misschien beter gegaan. Pfffff..
Lester: Na apen wordt genoemd :-)
Niklet: leren door belonen? Beetje kort door de bocht? Staat vlgns mij wel in het
leerboek. Heb t fout gerekend.

40
41

42
43

Lighans: Dat van die gladde huid, daar komen alleen biologen op.
Ik blijk heel veel biologen in mijn klas te hebben dan. De gladde huid is vaker
genoemd dan de vetlaag.
Claudia: Bij mij ook. Ik heb een leerling die zelf een oogziekte heeft en geeft als
antwoord: ‘twee gele vlekken hierdoor kost het zien minder moeite’. Kan ik toch niet
goed rekenen.
Lester: ik heb schijnbaar ook biologen in m’n klas
Onder water kunnen ze beter zien en hoeven ze minder energie hier voor te
gebruiken……...
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Vet ipv vetlaag. Goed? Lester: ik zou het goed rekenen Goed!
44
45
46
47
48
49
50

Liesjedol niemand heeft deze vraag goed bij mij΅ wel dit antwoord : persweeën de
dolfijn moet nu het jong eruit persen. Kan ik dit goed rekenen?
Cees: bij mij ook heel weinig. Veel “bevallen”.

51

Claudia: de leerlingen zijn hier niet altijd even uitgebreid genoeg. Als ze aangeven
dat Dolfijn naar het oppervlak moeten om ademen te halen. Dan reken ik dat goed.
Dan staat natuurlijk ook in het correctiemodel, maar leerlingen zijn soms erg kort van
stof…
Laura: wat vinden jullie van; om zuurstof binnen te krijgen? Goed. Daarmee wordt
aangegeven dat ze dat niet uit het water kunnen halen.
Lighans: die heb ik ook. Ik twijfel. Precies wat Claudia zegt. Waarom voegt een
leerlingen niet even toe, dat de dolfijn geen zuurstof uit het water kan halen? Andere
leerling voegt er nog aan toe dat ze zoogdieren zijn…
Nou ja, ik reken het dan maar goed. Heel veel leerlingen schrijven het zo op.
Pfffffffff…..: anders verdrinkt de dolfijn. Dan weten ze het, maar schrijven ze het net
niet op. Ik heb het fout gerekend.
Lester: ik heb ook te makkelijke lln maar ook lln die het zoogdier verhaal meenemen
in hun antwoord
Het jong moet leren ademen … lijkt me niet voldoende, wel? Zou de gok nemen….
Niklet: Anders gaat hij dood, of anders verdrinkt, omdat hij geen zuurstof meer krijgt,
goed toch? Want zuurstof genoemd?

52
53
Algemeen over het examen:
Lighans: ik zal aftrappen met een algemene indruk. Veel ingewikkelde teksten met veel
informatie (waterpest, malaria, kapucijnaap). Wat het voor dyslecten niet makkelijker maakt.
Rekensommen lijken met het jaar lastiger te worden. En gedrag is weer aanwezig met een
complexe vraag. Eerste 14 vragen zien er goed uit….
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Laagste 28, hoogste 47, gemiddelde 37. Dit gaat heel spannend worden.
Yce: ik vond dit keer het examen eigenlijk redelijk makkelijk. Ik was er zelf ook best snel mee
klaar. Ik vind dat er veel wordt uitgelegd in de tekst. Met goed lezen en een beetje kennis kom
je een heel eind denk ik. Sommige vragen moest ik wel 2 keer lezen door de ‘ingewikkelde’
teksten en vraagstellingen inderdaad.
Saskia: eens met de vorige sprekers. De nadruk op rekenvaardigheid is wel opvallend,
benieuwd of dat afneemt als de rekentoets echt serieus gaat tellen. Verder vind ik de zinsbouw
soms wat ingewikkelder dan nodig is, waardoor je niet meer kijkt of een kind het bio-concept
begrijpt, maar of ze kunnen lezen. Heb al verschillende slimme dyslecten de plank mis zien
slaan, door iets slims op te schrijven, dat niet het antwoord is op de vraag.
Claudia: Examen was wel te doen, maar veel tekst. Uiteindelijk vallen de scores mij een beetje
tegen. Dit heeft denk ik echt met het goed lezen te maken. Wat mij opvalt dat de leerlingen aan
het einde van het examen meer fouten maken. Concentratie? Zien jullie dat ook?
Saskia: Zover ben ik nog niet, ik kijk horizontaal na, ben nu bij vraag 25 en stop ermee, morgen
verder.
Kitty: wat ik niet begrijp is de keuze voor een multiple choice vraag als het antwoord ook een
letter is, dus het antwoord is deel Q en dus antwoord A, waar willen we onze leerlingen nou op
testen: het alfabet of hun biologische kennis?
Heb één groep nagekeken: gemiddeld 46 punten, hoogste 60, laagste 30.
Krista: Gemiddelde van 37 punten. Hoogste 46 en laagste 27. Dat is een stuk minder dan dat
van jou Kitty! En ze gingen ook niet geweldig het examen in dit jaar….. Spannend.
Claudia: Ik heb bij één groep (mijn mindere groep) een gemiddelde van een 43,6 pnt met de
hoogste van 51 punten en de laagste 27. De andere groep moet ik nog een keer goed
doornemen, maar die hebben nu een gemiddelde rond de 45/46 punten met de hoogste 61
punten en de laagste 25 punten.
Ha fijn Claudia en Krista! Jullie zijn goed voor een wat soepelere normering!
Anders ik wel Kitty.
Nou vooruit, ik doe met jullie mee: de andere groep heeft gemiddeld 40 punten, met als hoogste
51 en als diep diep dieptepunt 24 punten.
@ Kitty. Een gemiddelde van 46? Heb jij zulke slimme leerlingen, ik zulke slechte, kijk jij soepel
na, of ik zo streng? Mijn hóógste is 46! Laagste 18, 22, 24. Gemiddeld 37.
Laura: bij mij gemiddelde van 40. Hoogste 52 en laagste 26.
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