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Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 

2010 
tijdvak 1 

 
 

 dans CSE GL en TL 
 
 

 
Het correctievoorschrift bestaat uit: 
1 Regels voor de beoordeling 
2 Algemene regels 
3 Vakspecifieke regels 
4 Beoordelingsmodel 
5 Inzenden scores 
6 Bronvermeldingen 
 
 
1 Regels voor de beoordeling 
 
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.  
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling 
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl). 
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht. 
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van 
het Eindexamenbesluit van belang: 
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de 
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de 
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het 
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens. 

2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van 
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 

3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de 
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn 
gegeven door het College voor Examens. 
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 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd 
gezag van de gecommitteerde. 

4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal 
scorepunten voor het centraal examen vast. 

5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de 
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd 
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt 
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde 
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde 
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
 
2 Algemene regels 
 
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling 
beoordeling centraal examen van toepassing: 
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, 

het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het 
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 

2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de 
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het 
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die 
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 

3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen 

aantal scorepunten toegekend; 
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te 

behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het 
beoordelingsmodel; 

3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt 
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist 
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden 
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 

3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord 
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 

3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig 
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden 
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 

3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of 
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij 
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, 
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende 
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes 
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen; 

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, 
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat 
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten 
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke 
onjuistheid gemoeid zijn. 

4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de 
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het 
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander 
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord 
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 

5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, 
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het 
beoordelingsmodel anders is vermeld. 

6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw 
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 

7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het 
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het 
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de 
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet 
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele 
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 

8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven 
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 

9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. 
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score 
wordt meegedeeld aan de directeur. 
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels 
voor omzetting van score naar cijfer. 
 

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de 
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 67 scorepunten worden behaald. 
 
Indien in een antwoord 'bijvoorbeeld' staat, bevat het antwoord mogelijke juiste 
antwoorden en niet een opsomming van alle juiste antwoorden. 
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4 Beoordelingsmodel 
 
 

 
Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. 
 
 

Blok 1 Coppelia 
 

 1 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− tekeningen van vrouw(en) voor en na een behandeling 
− B (before) → A (after), bijvoorbeeld: B = dik, grote neus, flaporen, A = 

de verbetering  
 

 2 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Hij werpt haar een lucht/handkus toe. 
− Hij ‘zegt’ tegen zijn vriend hoe geweldig hij haar vindt. 
− Hij kijkt veel naar haar. 
− Hij houdt zijn hand op zijn borst. 
− Hij straalt trots uit. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 3 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− draaien 
− springen 
− passen maken 
− armacties 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 4 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Op de zware/lage/lange tonen dansen (vooral) de dansers, op de 

lichte/hoge/korte tonen (vooral) de danseressen. 
− ook goed: Het ritme in de muziek komt overeen met het ritme van de 

dansers/danseressen. 
− ook goed: lage en hoge instrumenten 
 

Vraag Antwoord Scores
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Vraag Antwoord Scores

 5 maximumscore 2 
• tijdcode 37/38 pirouette 1 
• tijdcode 46/47 plié 1 
 

 6 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Ze loopt hem voorbij (als hij contact met haar wil maken). 
− Ze stapt van hem weg (als hij haar nadert). 
− Ze draait zich van hem af. 
− Ze maakt geen oogcontact. 
− Ze maakt een ‘ga-weg-gebaar’ met haar hand / Ze stoot hem af. 
− ook goed: Haar lichaamshouding straalt spanning / ongenoegen uit. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 7 maximumscore 2 
• dans, twee van de volgende: 1 

− afzonderlijk gebruik van verschillende lichaamsdelen 
− draaien en steunen op ongewone steunpunten (handen, schouder) 
− schokkerige manier van bewegen (electric boogie) 

 
Opmerking 
Alleen als bij dans twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• kleding: alledaagse (jongeren) kleding, zoals trainingspak / joggingpak, 

gympen, pet 1 
 

 8 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− Ze danst met schokjes in plaats van vloeiend. 
− Ze danst met stijve / hoekige armen/handen/vingers in plaats van met 

zachte / ronde armen/handen/vingers. 
 

 9 B 
 

 10 maximumscore 1 
drama 
beeldende kunst 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 11 maximumscore 1 
 
beginopstelling eindopstelling

x x

x x

x xx x

x
x
x
x

x
x
x
x

 
 
Opmerkingen 
Achterste paar mag naar rechts, voorste paar naar links getekend zijn. 
Alleen als beide opstellingen juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 12 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− sociale functie 
− recreatieve functie 
 

 13 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De beste vriend en vriendin gebruiken tillen en leunen/steunen, de 

andere paren dansen alleen met actie-reactie. 
− De beste vriend en vriendin gebruiken tillen en leunen/steunen en de 

andere paren niet. 
 

 14 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− specifieke voetposities 
− specifieke armhoudingen  
− opgestrekte lichaamshouding 
− uitdraaien van de benen en voeten 
− gebruik van spitzentechniek 
− ontkennen van de zwaartekracht 
− tutu en spitzen 
− drukt deel van het verhaal uit 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 15 maximumscore 2 
• theatraal middel: decor, vanwege (bijvoorbeeld): 1 

− afbeelding 1: traditioneel / realistisch / gebouwen uit het verleden / 
natuurgetrouw / decor met perspectief 

− afbeelding 2: fantasierijk / ‘modern’ / decor zonder perspectief 
 
• theatraal middel: kostuums, vanwege (bijvoorbeeld): 1 

− afbeelding 1: 19e eeuws / lange jurken / man met ‘lange’ baard / 
traditioneel kostuum danser en danseres: tutu, maillot / neutraal 
kleurgebruik 

− afbeelding 2: hedendaags / modern, hip / kort rokje, korte broek/ 
sportkleding / fel kleurgebruik 

 
 

Blok 2 Imperium 
 

 16 maximumscore 1 
belichting  
muziek  
 
Opmerkingen 
Een antwoord als ‘decor’ is niet juist. 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 17 maximumscore 1 
danser fragment 1: aanzet (vooral) vanuit de benen / voeten 
danser fragment 2: aanzet (naast benen / voeten) (vooral)  
     vanuit hoofd / armen  
     ook goed: vanuit bovenlichaam 
 
Opmerking 
Alleen als antwoord beide dansers juist is, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 18 maximumscore 2 
• danser fragment 1: 1 

− tempo: (overwegend) traag/rustig 
− patroon: rechte lijnen (naar voren/ opzij) 

 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• danser fragment 2: 1 

− tempo: snel 
− patroon: (naast rechte lijnen) cirkels 

 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 19 maximumscore 2 
• woord 0 
• uitleg (twee antwoorden): 2 

bijvoorbeeld: woord: hofnar; uitleg: vanwege (twee van de volgende): 
− grappige / plotselinge / overdreven / grote bewegingen/dansacties 
− asymmetrie 
− veel vormveranderingen 
− aanzetten vanuit de romp 
− met geflexte voeten 
− sprongen 

 
per juist antwoord bij uitleg 1 
 

 20 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− opeenvolging 
− herhaling
− ook goed: canon 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 21 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− buigen naar elkaar 
− afwisselend elkaar aankijken en kijken naar de koningin 
− met elkaar ‘praten’ in gebaren 
− achter hun handen praten 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 22 maximumscore 1 
drama 
 

 23 maximumscore 1 
− ruimtegebruik dienaren (één van de volgende): 

• De dienaren staan achter.  
• De dienaren staan op de plek. 
• De dienaren staan bij elkaar. 

− ruimtegebruik koningin (één van de volgende): 
• De koningin staat ‘centraal / midden’ voor in de ruimte. 
• De koningin gebruikt de ‘hele’ ruimte. 
• De koningin staat alleen. 

 
Opmerking 
Alleen als ruimtegebruik dienaren en koningin juist zijn, 1 scorepunt 
toekennen. 
 

 24 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− rennen 
− vallen 
− rollen 
− acties over de grond 
 
per juist antwoord 1 
 

 25 maximumscore 1 
 

x x
x
x

x
x

x

 
 
Opmerking 
Alleen als de hele opstelling juist is, 1 scorepunt toekennen. 
 

 26 maximumscore 1 
decorontwerper / beeldend kunstenaar 
 

 27 maximumscore 1 
kostuum (de jurken) 
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Vraag Antwoord Scores

 28 maximumscore 2 
• theatrale middelen (twee van de volgende): 1 

− ineenstortende stoelenmassa 
− dreigend geluid 
− lichtflitsen 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• dans: De beide koninginnen duiken naar voren op de grond /  
 vluchten weg  1 
 

 29 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− nadruk op haar bewegingen 
− nadruk op haar aanwezigheid 
− toename van spanning 
− nadruk op haar macht 
 

 30 maximumscore 1 
attribuut: omdat de koningin op de stoel leunt en de stoel  
duwt / meeneemt in haar beweging 
decor: omdat de stoel ook deel uitmaakt van het toneelbeeld 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 31 maximumscore 1 
Het autokerkhof laat het verval (kapotte auto’s / autowrakken) zien. 
 
 

Blok 3 Ontwerpopgave 
 

 32 maximumscore 14 
De antwoorden worden beoordeeld op basis van de door de kandidaat 
ingevulde drie plaatjes. Gebruik hiervoor de antwoordmodule (druk Ctrl A 
in bij het beginscherm en type vervolgens het wachtwoord ‘dans2010’; zie 
verder de informatie in de handleiding.) 
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Vraag Antwoord Scores

stap 5  plaatjes 1, 2 en 3 (maximaal 8 scorepunten) 
• De plaats, richting, houding, blik van de danseres, en uitleg in relatie 

tot de betekenis gedicht en woorden bij de drie plaatjes zijn 
zeer goed (per plaatje 2 scorepunten) 6 

Indien de keuzes goed zijn (per plaatje 1 scorepunt) 3 
 
• De belichting en muziek, en uitleg ervan in relatie tot de betekenis van 

de drie plaatjes zijn zeer goed (de drie plaatjes tezamen) 2 
Indien de keuzes goed zijn (de drie plaatjes tezamen) 1 
 
stap 6 overgang plaatje 1 – plaatje 2 (maximaal 2 scorepunten) 
• de keuzes (dansactie(s), patroon, muziek en uitleg betekenis) zijn zeer 

goed als overgang van plaatje 1 naar plaatje 2   2 
Indien de keuzes goed zijn als overgang van plaatje 1 naar plaatje 2 1  
 
stap 7 overgang plaatje 2 – plaatje 3 (maximaal 2 scorepunten) 
• de keuzes (dansactie(s), patroon, muziek en uitleg betekenis) zijn zeer 

goed als overgang van plaatje 2 naar plaatje 3   2 
Indien de keuzes goed zijn als overgang van plaatje 2 naar plaatje 3 1  
 
• de drie plaatjes en de overgangen geven duidelijk begin, ontwikkeling 

en einde van de solo weer 2 
• de drie plaatjes geven duidelijk begin, ontwikkeling en einde van de 

solo weer 1 
 
Opmerking verschil tussen goed en zeer goed: 
Een goed ontwerp is gebaseerd op ‘standaard’ oplossingen / keuzen.  
Een zeer goed ontwerp laat een creatief / innovatief / verrassend resultaat 
zien. 
 
 

Blok 4 Bhangra 
 

 33 maximumscore 1 
drie van de volgende: 
− groepsdans / gemeenschapsdans  
− specifieke passen 
− gebruik van specifieke kostuums 
− sterke relatie tussen de dans en de muziek 
− gebruikmaken van de stem door de dansers  
− specifieke groepsopstellingen en patronen 
− een mannendans 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
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Vraag Antwoord Scores

 34 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− geluid vanwege (één van de volgende): 

• tempo / melodie / ritme van de muziek 
• de door de dansers gemaakte geluiden 

− rekwisieten: vanwege de sjaaltjes 
− kostuum: vanwege de kleurrijke rokken / de hoofdtooien / het 

gouddraad 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 35 maximumscore 1 
1 juist 
2 onjuist 
3 juist 
 
Opmerking 
Alleen als de drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 36 maximumscore 1 
De dansers maken specifiek gebruik van (twee antwoorden, bijvoorbeeld):  
− (groeps)opstellingen 
− danspatronen 
− vloerpatronen 
− dansfrases  
− herhaling 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 37 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− sociale functie 
− recreatieve functie 
 

 38 maximumscore 1 
structuur: herhaling 
samenwerkingsvorm: synchroon dansen 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 39 maximumscore 1 
hoge en midden laag 
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Vraag Antwoord Scores

 40 maximumscore 2 
1  2 3 

 
Indien drie opstellingen juist 2 
Indien twee opstellingen juist 1 
Indien één opstelling juist 0 
 

 41 maximumscore 1 

 
 

 42 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− springen  
− zwaaien 
− ook goed: veren 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 43 maximumscore 2 
• danssoort (één van de volgende):  1 

− gemeenschapsdans (groepsdans) 
− specifieke passen 
− gebruik van specifieke (uniforme) kostuums 
− er is een sterke relatie tussen de dans en de muziek 
− specifieke groepsopstellingen en/of patronen 
− mannendans 

 
• zeggingskracht: levendig / vrolijk / feestelijk / energiek 1 
 



 

 GT-0414-a-10-1-c 14 lees verder ►►►

Vraag Antwoord Scores

 44 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− de invloeden van de directe omgeving 
− de invloed van de eigen (jongeren) subculturen 
− de invloed van de popcultuur / hiphop 
− westerse invloed 
− invloed van de media 
− ook goed: de behoefte aan vernieuwing 
 

 45 maximumscore 1 
drie antwoorden, bijvoorbeeld: 
− de houding van de danser/muzikant 
− de gezichtsuitdrukking van de danser/muzikant 
− de zonnestralen 
− de bloemen 
− de vlinders / vogels 
− het kleurgebruik 
− de woorden: Celebrate / joy 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 7 juni naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 

 
bron 1 blok 1: Coppelia, Ted Brandsen, Het Nationale Ballet 
bron 2 blok 2: Imperium, Krisztina de Châtel, Dansgroep Krisztina de Châtel 
bron 3 blok 3: Soms, André Sollie, Houtekiet, 1993   
bron 4 blok 4: Bhangra, via en door het Internationaal Danstheater 
 
 

einde  GT-0414-a-10-1-c* 


	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   B 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 14 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 2 
	   maximumscore 1 
	   maximumscore 1 

