Informatie voor het maken van een WERKSTUK in groep 7
Het is de bedoeling, dat je de komende weken een werkstuk gaat maken. Dit werkstuk
moet gaan over …
Alles wordt stap voor stap beschreven. Succes!
Kies je onderwerp
Blader door boeken of kijk op internet naar een onderwerp
dat jou het meest interessant lijkt. Kies iets waar je écht in
geïnteresseerd bent!
Zoek informatie.
Zoek informatie over je onderwerp op internet. Kijk ook in de bibliotheek en zoek tussen
de informatieboeken. Als je tussen de kinderboeken niets kunt vinden, snuffel dan ook
even rond op de afdeling voor de volwassenen.
Als je niet genoeg informatie kan vinden, kies dan een ander onderwerp. Aan één site, of
één boekje heb je niet genoeg om een goed werkstuk te schrijven! Heb je voldoende
informatie gevonden? Dan kun je aan je werkstuk beginnen.
Het schrijven van een werkstuk
Zorg voordat je gaat schrijven, dat je genoeg informatie hebt. Zoek uit welke informatie
je wel / niet kunt gebruiken. Lees, luister of bekijk jouw onderwerp een paar keer
aandachtig. Zet dan strepen onder de sleutelwoorden. Verdeel de informatie in een
aantal delen (deelonderwerpen). Zoek een logische volgorde op hoe je de informatie in je
werkstuk plaatst. Wat snap je al wel en wat snap je nog niet? Maak een lijstje van zaken
die je eerst wilt uitzoeken.
Schrijf alles in je eigen woorden op. Het moet een soort verhaal worden. Schrijf dus niet
alleen antwoorden op, maar maak mooie zinnen.

Zo wordt het écht je eigen werkstuk!
1) Inleiding
Schrijf op waarom je dit onderwerp gekozen hebt en wat je graag over hem wilt weten.
2) Informatie
Informatie over je onderwerp, onderverdeeld in hoofdstukken.
3) Tot Slot
In dit gedeelte vertel je hoe je het vond om dit werkstuk te maken. Schrijf op wat je
moeilijk vond en wat je wel leuk vond. Vertel ook waar je de informatie vandaan hebt.
Bedank de mensen die jou geholpen hebben met je werkstuk. Omschrijf op het eind hoe je
nu over je onderwerp denkt. Is je mening veranderd?
De afwerking
afwerking
Alleen nog even de afwerking en dan is het klaar!
o Lees je werkstuk aan iemand voor. Snapt hij alles? Is je verhaal duidelijk?
Verander wat nodig is.
o Probeer zoveel mogelijk spelfouten uit je werkstuk te halen. Vraag eventueel hulp bij je
juf of meester of een andere volwassene. Pas op: de spellingcontrole op de computer
haalt niet alle fouten eruit!
o Type je werkstuk in Word op de computer en plak gelijk de plaatjes erbij. Eén plaatje
per hoofdstuk is voldoende. Meer mag (en is soms ook nodig), maar maak er geen
stripverhaal van!
o Maak een mooie voorkant: kies een mooi groot plaatje en plak die in het midden. Schrijf
erboven met grote letters de naam van jouw onderwerp. Je eigen voor- en achternaam
komen eronder, net als je groep. Schrijf tenslotte nog even de maand en het jaar waarin
je werkstuk afkwam.
o Alles nog in een net mapje (snelhechter) en je werkstuk is af!

