Werkstuk
Groep 7-8
1. Kies je onderwerp.
Kies een onderwerp waarover je nog niet zoveel weet en wat je leuk vindt. Begin
zeker 4 weken voor je presentatie!
2. Maak een woordweb:
Schrijf zoveel mogelijk woorden op waaraan je denkt bij dit
onderwerp. Daarna kun je de woorden ordenen in een
woordkast of woordparaplu. Dit helpt je straks bij het maken
van de vragen.
3. Wat wil je weten?
Maak vragen waarbij je veel kunt vertellen. Dus NIET: Kan een walvis goed
zien? of Hoe oud wordt een walvis? maar WEL: Hoe ziet een walvis eruit?
4. Zet je vragen in een logische volgorde.
Wat komt eerst? Wat komt daarna? Als je goede vragen hebt gemaakt zijn dit nu
eigenlijk de titels van je hoofdstukken geworden!
5. Hoe wil je het te weten komen?
Denk aan: vraag het jezelf! (woordweb, woordkast, wat weet je zelf al)
vraag het de boeken! (boeken, internet, tijdschriften, folders enz.)
vraag het de mensen! (interview, informatie opvragen)
vraag het de dingen! (proefjes, bezoek museum enz.)
6. Lees en snuffel !
Alles lezen. Moeilijke of niet zo belangrijke boeken "doorsnuffelen". Kies
uiteindelijk niet teveel boeken. Aan 2 boeken heb je vaak al meer dan genoeg.
7. Schrijven !
Begin bij hoofdstuk 1. Lees nog eens het stuk dat je nodig hebt. Schrijf het nu op
in eigen woorden. Ga zo ook verder met de volgende hoofdstukken.
Klaar? Nakijken op spelfouten en in het net schrijven of typen!
8. Hoe ziet je werkstuk er straks uit?
Kaft (met titel en je naam). Maak een mooie kaft en verzin een ‘spannende’ titel.
Inhoudsopgave
Inleiding (1. Noem je onderwerp, 2. Vertel kort waar het over gaat, 3. Maak de
lezer nieuwsgierig, vertel eventueel bij punt 1 waarom je dit onderwerp hebt
gekozen en wie wil je wilt bedanken voor de medewerking)
Hoofdstukken (denk ook aan alinea’s, illustraties e.d.)
Conclusie of Slot (wat heb je geleerd, wat is je mening nu over het onderwerp en
eventueel of het leuk was om eraan te werken)
Bronnenlijst (gebruikte boeken + auteurs, websites e.d.)

