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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 het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van 
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen 
vastgesteld. 
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 
van het College voor Examens 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 scorepunten 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. 

 Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de 
scores van de kandidaten.  

 Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht. 
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in 
gezamenlijk overleg keuzes maken. 

 
 
3 Vakspecifieke regels 
 
Voor dit examen kunnen maximaal 69 scorepunten worden behaald. 
 

 GT-0415-a-11-1-c 3 lees verder ►►►



 GT-0415-a-11-1-c 4 lees verder ►►►

4 Beoordelingsmodel 
 

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt 
toegekend. 
 
 

Blok 1 Het schip 

 
 

Vraag Antwoord Scores

 
 1 maximumscore 1 

mime-/pantomimevoorstelling 
 
Opmerking 
Bij het antwoord ‘non-verbaal’, geen scorepunt toekennen. 
 

 2 maximumscore 2 
• een vis (dier) bakken/eten/doden 1 
• omdat hij een vlieg/mug vangt en de vlieg/mug weer vrij laat, in plaats 

van deze dood te slaan 1 
 

 3 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De decorwisseling doorbreekt het verwachtingspatroon. 
− Je verwacht dat hij zich van het eiland verwijdert in plaats van 

andersom. 
− Het eiland beweegt in plaats van het vlot. 
 

 4 maximumscore 1 
De man met de grijze muts beweegt snel, met gebukte houding / werkt 
ijverig, met gebukte houding. 
 

 5 maximumscore 2 
• functie  1 

− De man met de zwarte muts is kapitein/stuurman. 
− De man met de rode muts is een filmer. 

• vormgevingsmiddel: attribuut/rekwisiet / decor 1 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden bij functie juist zijn, 1 scorepunt toekennen.  
Bij een antwoord bij vormgevingsmiddel met alleen een voorbeeld van een 
vormgevingsmiddel, zoals een filmapparaat, geen scorepunt toekennen. 
 

 6 maximumscore 2 
• aanleiding: het signaleren/zien van een walvis 1 
• vormgevingsmiddel: geluid/muziek (ook goed: licht) 1 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 7 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− een animatiefilmpje op het achterdoek 
− met schimmenspel door het achterdoek 
− door een als walvis verklede toneeltechnicus langs te laten lopen 
− een bordje met een walvis omhoog houden 
 
Opmerking 
Een antwoord waarin tekst wordt gesproken, is niet juist. 
 

 8 maximumscore 1 
doordat (drie van de volgende): 
− de vlag van het vlot verdwijnt 
− de bemanning schrikt 
− een van de bemanningsleden een reddingsboei uitwerpt 
− een van de bemanningsleden gebaart dat de drenkeling moet 

zwemmen 
 
Opmerking 
Alleen als drie antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 

 9 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Als ze over de reling gaan, vallen ze op een groot kussen. 
− Er is iemand die ze steunt/tilt om weer op de scène te komen. 
 
Opmerking 
Een antwoord is juist als deze binnen de realiteit van theatertechnische 
mogelijkheden ligt en voorstelbaar is. 
 

 10 maximumscore 3 
• emotie  1 
1 dolgelukkig 
2 geschrokken 
 
Opmerking 
Alleen als beide antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• reden van elke emotie   
1 (Hij realiseert zich dat) hij gered is / hij op een schip is / hij veilig is 1 
2 Hij ziet de harpoen, hij begrijpt dat hij door een walvisjager is gered 1 
 

 11 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− De bemanning jaagt op walvissen, de drenkeling beschermt dieren. 
− De bemanning doodt dieren, de drenkeling juist niet. 
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 12 maximumscore 2 
voorbeeldantwoord: 
Met veel moeite krijgt hij het roer los. Hij schreeuwt van de 
krachtinspanning en schrikt van zichzelf. Hij kijkt steeds om zich heen of 
niemand hem ziet. 
Het roer is zo zwaar dat hij het op zijn tenen laat vallen, waardoor hij weer 
schreeuwt en kijkt of iemand hem heeft gehoord. Hij loopt het trapje af en 
stapt in de verfpot. 
Daardoor maakt hij een spoor op de grond. De anderen komen aan dek en 
volgen het spoor. Het roer wordt terug op zijn plaats gezet. 
 
Opmerking 
Als het antwoord juist is maar zonder attribuut, 1 scorepunt toekennen. 
Als de scène uit minder dan vijf regels bestaat, maar het antwoord is juist, 
1 scorepunt toekennen. 
 

 13 maximumscore 2 
• vormgevingsmiddelen: decor en geluid 1 
• winnaar: de walvis 1 
 

 14 maximumscore 1 
het moment waarop hij de harpoen ziet 
 

 15 maximumscore 2 
• Cabaretiers die hun bek houden?! 1 
intonatie: verbaasd, maar toch zeker / De toon gaat aan het einde omhoog. 
omdat: vraagteken en uitroepteken 
• Jazeker! 1 
intonatie: zonder enige twijfel / luider uitgesproken 
omdat: uitroepteken 
 
 

Blok 2 Ribstuk 
 

 16 maximumscore 2 
• trekkoord van een lichtschakelaar 1 
• spiegel 1 
 

 17 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− onzeker(e) (puber) / ontevreden 
− bezig met uiterlijk 
− zelfhaat 
 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 18 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Ze wil niet opvallen, want het is een onopvallende kleur. 
− Ze past zich snel aan, want grijs is een kleur die je bij alles kunt 

dragen. 
− Ze is negatief, want grijs is geen vrolijke kleur. 
 
Opmerking 
Het antwoord is juist wanneer de karaktereigenschap te herleiden is tot de 
kleur van haar kleding. 
 

 19 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Pap je stoort, ik doe net mijn buikspieroefeningen. 
− Ik controleer net of deze plank me wel kan houden. 
− Ik oefen voor een schooltoneelstuk. 
 

 20 maximumscore 2 
drie van de volgende: 
− Ze zijn afgewend van het publiek. 
− Ze bewegen rustig tot niet. 
− Ze maken geen geluid / Er is geen tekst. 
− Ze krijgen weinig licht. 
− Ze spelen niet samen met Zara. 
− Ze staan op het tweede plan. 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 21 maximumscore 2 
• omdat (twee van de volgende): 1 

− haar non-verbale spel laat zien dat ze ‘leeg’ is in plaats van gevuld 
met sprankelende ideeën 

− ze vlak klinkt  
− ze met haar gedachten er niet bij is 
− ze traag beweegt  
− ze zegt: ‘no, not, niet …’ 

 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 
 
• denktekst: het antwoord moet leiden tot het spel van Viv, bijvoorbeeld: 1 

− Ik heb helemaal geen zin. 
− Ik ben zo moe. 
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 22 maximumscore 3 
voorbeeldantwoord: 
 
 Viv:   No, not, niet. Maar ik ben ongelofelijk geïnspireerd, je moet 

alleen geduld hebben. 
Walden: Geduld hebben? Kom nou, Viv! Morgen wil ik echt een eerste 

ontwerp van je zien. 
 Viv:  Morgen! Dat is waanzin man, dat gaat helemaal niet. Ik ben er 

nog helemaal niet uit. 
Walden:  Dan ga ik je onder druk zetten. 
 Viv:  Dat gaat je niet lukken. 
Walden: Maandag wil ik de proefmodellen hebben. 
 Viv:  Maandag! 
Walden: Ik kan de deadline nog wel iets verplaatsen, hoor, maar niet 

veel. Parijs wacht niet, Londen niet, Milaan niet. 
 Viv:  Listen carefully Walden! I’ll take my time. Fuck the system not 

me! Parijs kan wachten, Milaan de pot op. 
 
Opmerking 
Het gaat om de juiste reactie, en niet om de lengte van de tekst. 
 
Indien de tekst van Walden vier keer de juiste reactie oproept bij Viv 3 
Indien de tekst van Walden drie keer de juiste reactie oproept bij Viv 2 
Indien de tekst van Walden twee keer de juiste reactie oproept bij Viv 1 
Indien de tekst van Walden minder dan twee keer de juiste reactie  
oproept bij Viv 0 
 

 23 maximumscore 1 
één van de volgende: 
− de rustige en de drukke 
− de stillere en de grote mond 
− de onzekere en de zelfverzekerde 
− de volgzame en de dominante 
 

 24 D 
 

 25 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− door tekst (idee) 
− door te verstillen 
− door nadenkend / omhoog te kijken 
− door blijdschap in haar mimiek 
− door een stift te pakken om een tekening te schetsen 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 26 maximumscore 2 
− muziek; voorbeeld: (klassieke) muziek 
− beeldende kunst; voorbeeld: designstoel op het toneel  
− dans; voorbeeld: streetdance 
 
indien drie antwoorden met voorbeelden juist 2 
indien twee antwoorden met voorbeelden juist 1 
indien wel kunstvormen genoemd maar geen voorbeelden 0 
 

 27 maximumscore 1 
één antwoord, bijvoorbeeld: 
− Er verschijnt een achtergrondprojectie met lovende krantenkoppen 

over Viv’s nieuwe ontwerpen van T-shirts. 
− Ze dansen met etalagepoppen die T-shirts aan hebben. 
 
Indien de kunstvorm drama wordt gebruikt 0 
 
Opmerking 
Het moet een happy end zijn. De T-shirts moeten genoemd zijn. 
 

 28 maximumscore 3 
spelopdracht, voorbeeldantwoord: 
Kijk in drietallen naar de foto en bedenk wat het conflict is. Neem dan de 
houding aan van de personen op de foto, dit is het beginbeeld. Wanneer ik 
in mijn handen klap kom je tot leven. Klap ik weer in mijn handen dan 
bevries je in een eindbeeld. 
 
Indien de opdracht echt uitgevoerd kan worden 1 
Indien de opdracht onduidelijk wordt geformuleerd en/of niet voor drie 
personen is en er niets over een conflict gezegd wordt 0 
 
scène, voorbeeldantwoord: 
Er ontstaat een ruzie tussen de zittende vrouw en het meisje met de blote 
armen. Het blote armen meisje krijgt steeds ergere buikkrampen en 
kronkelt van de pijn. Ze wil naar de wc. Ze mag niet van de zittende vrouw 
want die is boos. Het meisje heeft namelijk een gat in haar panty gemaakt. 
Die panty had ze geleend van de vrouw. Het meisje met het donkere haar 
vindt dat het blote armen meisje zich aanstelt want zij heeft ook wel een 
beetje buikpijn van het eten maar doet daar niet zo dramatisch over. 
 
Indien het spel van drie rollen beschreven wordt en dit te herleiden is tot 
de spelopdracht  2 
Indien het spel van twee rollen beschreven wordt en dit te herleiden is tot 
de spelopdracht  1 
Indien het spel van één rol beschreven wordt, of wanneer de spelopdracht 
niet te herleiden is tot het beschreven spel 0 
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Blok 3 Rome & Juli’s Posse 
 

 29 maximumscore 2 
• titel (één van de volgende): 1 

− Er staat Posse; dat is een term die alleen jongeren of mensen die 
jong van geest zijn kennen. 

− Er staat Rome; dat is een hedendaagse verbastering van Romeo. 
− Er staat Juli; dat is een hedendaagse verbastering van Julia. 

• site (één van de volgende): 1 
− eigentijds/hip 
− bewegende woorden 
− De muziek spreekt jongeren aan. 

 
 30 maximumscore 1 

schimmenspel 
 

 31 maximumscore 2 
• licht, vanwege (één van de volgende): 1 

− weinig licht 
− blauw licht 
− vloerlicht 
− lange schaduwen 
− stand van de theaterlampen 
− verblindende spots 

• muziek, vanwege (één van de volgende): 1 
− lage tonen 
− langzaam tempo 
− herhaling 

 
 32 maximumscore 2 

• afbeelding 2: het dichtst bij origineel; afbeelding 1: bewerking 1 
• uitleg (afbeelding 2 of afbeelding 1) 1 
Afbeelding 2 blijft het dichtst bij origineel, want (twee van de volgende): 

− ze dragen ouderwetse kleding (mannen maillots, vrouwen 
japonnen). 

− op de achtergrond zie je een oud gebouw. 
− ze vechten met zwaarden/sabels. 

of 
Afbeelding 1 is bewerking, want (twee van de volgende): 

− ze dragen modernere kleding (gympies, spijkerbroeken en T-
shirts). 

− op de achtergrond zie je een basketbalnet. 
− ze vechten met messen. 

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



 

 

Vraag Antwoord Scores
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 33 maximumscore 2 
− opkomst en/of afgaan van spelers 
− verandering van licht 
− stoppen muziek 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 34 maximumscore 1 
bijvoorbeeld: Waarom vecht je niet mee? / Waarom kom je niet?  
 

 35 maximumscore 1 
Rome is verliefd en hij is blind voor de schoonheid van andere meisjes. 
 

 36 maximumscore 1 
om zich te verontschuldigen 
 

 37 maximumscore 1 
doorbreken van vierde wand 
 

 38 maximumscore 2 
drie van de volgende:  
− freeze 
− slow motion/vertraging 
− aftellen in de muziek: one, two, three, four 
− rood licht  
− verandering muziek in een soort hartslag / beat in de muziek 
− de mise-en-scène/de beweging over het toneel 
− de mimiek 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
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 39 maximumscore 1 
twee van de volgende: 
− Ze spelen direct op het publiek. 
− Ze spelen frontaal. 
− Ze presenteren zich als groep. 
− Het is een krachtige scène. 
− Het is een duidelijke scène. 
− door zang te gebruiken 
− door dans te gebruiken 
− doordat ze voor de camera acteren 
− Het lijkt op een clip. 
− Ze gebruiken het showdecor en de showbelichting. 
 
Opmerking 
Alleen als twee antwoorden juist zijn,1 scorepunt toekennen. 
 

 40 maximumscore 2 
Bij camera-acteren (drie van de volgende): 
− speel je kleiner. 
− maak je gebruik van kleine gebaren. 
− maak je meer gebruik van kleine veranderingen in je mimiek. 
− beweegt de camera naar je toe. 
− kun je zachter praten en toch verstaanbaar zijn. 
 
indien drie antwoorden juist 2 
indien twee antwoorden juist 1 
indien minder dan twee antwoorden juist 0 
 

 41 maximumscore 1 
omdat (één van de volgende): 
− het verhaal gebaseerd is op een oudere tekst 
− er in de tijd van Shakespeare zo gepraat werd 
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 42 maximumscore 4 
beoordelingscriteria: 
− Er moeten vier opeenvolgende clausen zijn gekozen. 
− In de lay-out moet duidelijk zijn dat het een toneeltekst is (personage, 

te spreken tekst, eventueel regieaanwijzingen). 
− De toneeltekst moet speelbaar zijn. 
− De tekst moet enige straattaal bevatten of verwijzen naar de 

hedendaagse maatschappij. 
− Het gekozen voorwerp moet verbaal of non-verbaal, als 

regieaanwijzing, in de scène voorkomen. 
 
indien vijf criteria juist 4 
indien vier criteria juist 3 
indien drie criteria juist 2 
indien twee criteria juist 1 
indien één criterium juist 0 
 
voorbeeldantwoord (met voorwerp touchphone): 
Julia:  Ga je nu al loesoe? Het is veels te vroeg, man. 
   De straatverlichting is nog aan.  
Romeo:  Hoor jij de vogels niet? En luister, in de verte hoor ik de eerste 

tram al rijden. De volgende tram moet ik pakken, anders moet 
ik dood.  

Julia:  Luister nou, Romeo. Het is nog geen tijd. Check je pokkie. 
   Blijf nog effe. Eén minuutje maar.  
Romeo: Kee, ik blijf. Als mijn dushi dat wil, dan is het nog geen dag.  
 

 43 maximumscore 1 
De uitleg van de plaats moet betrekking hebben op elementen uit de 
plaats, bijvoorbeeld: 
− nacht (1 en 2) 
− eenzaamheid (1 en 2) 
− grote ruimte waar eenzaamheid uitkomt (1) 
− warmte zoeken (2) 
− vertrekplaats van treinen, zodat Rome weg kan gaan (2) 
− contrast feestelijke verlichting en verdrietig afscheid (1) 
 



 

 

Vraag Antwoord Scores

GT-0415-a-11-1-c 14 lees verder ►►►

 44 maximumscore 1 
De mise-en-scènes moeten betrekking hebben op de toneeltekst van vraag 
42, en gebruik maken van de specifieke ruimte, schikking van de beide 
personages, kijkrichting en het bewegen van de personages. Het slot is 
een logisch vervolg op het begin. 
uitleg, bijvoorbeeld: 
− begin (plaats 1): Rome en Juli staan dicht bij elkaar, bij de bogen. Ze 

kijken elkaar niet aan. Rome wil weg (pijl). Beiden gaan naar het 
midden van het plein.  

− slot (plaats 1): Rome en Juli zijn samen midden op het plein, en kijken 
elkaar aan. 

 
 

5 Inzenden scores 
 
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF. 
Zend de gegevens uiterlijk op 27 mei naar Cito. 
 
 
6 Bronvermeldingen 
 
bron 1 Het schip, Noël van Santen, Emiel de Jong, Silvester Zwaneveld en Onno Innemee 
bron 2 Ribstuk, Theatergroep Artemis 
bron 3 Rome & Juli’s Posse, Theatergroep Zep 
bron 4 Romeo & Julia, Drama in de NT2-klas, naar William Shakespeare, Peter Schoenaerts, 

IT&FB, Amsterdam / Leuven, 2006 
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