Een werkstuk maken
In groep 7 maak je voor het eerst op de basisschool een werkstuk. Een werkstuk is een soort
boekje met informatie over een onderwerp. Je mag zelf een onderwerp kiezen.
Tip: Kies een onderwerp dat je interesseert en waar je veel over weet of veel informatie
over kunt vinden in de bibliotheek en op internet.
Je werkstuk moet de volgende indeling hebben:
- Voorkant
- Voorwoord
- Inhoudsopgave
- Hoofdstukken (minimaal 4)
- Nawoord
- Bronvermelding
Tip: Kijk op het beoordelingsformulier. Hier kun je zien hoeveel punten je per onderdeel
kunt verdienen. Als je alles op dit formulier voor elkaar hebt, is het halen van een hoog
cijfer en eitje!
Hulp
- Jij bent degene die een werkstuk moet maken. Ik wil kunnen zien dat het jouw werkstuk is.
Dus schrijf in je eigen woorden (geen moeilijke woorden die jij niet kent)!
- Je ouders mogen helpen met je werkstuk. Dat is juist hartstikke fijn!
Het mag niet zo zijn dat je ouders alles doen: jij moet er iets van leren.
Natuurlijk mogen ze helpen met het bedenken van de hoofdstukken of het zoeken naar de
goede informatie. Ook kunnen ze misschien helpen met het programma Word op de
computer.
- Help elkaar! Je kunt samen met een klasgenootje afspreken bij iemand thuis of in de
bibliotheek.
- Kom je er niet uit? Vraag meester of juf om hulp. Doe dit wel op tijd en niet pas vlak voor
de inleverdatum. Op school mag je ook op de computer werken (na schooltijd).
Tip: Heb je thuis geen printer? Je mag je werkstuk op school uitprinten. Maar zorg dat je
op tijd bent. Op de inleverdatum ben je te laat.
Bronnen
Het is belangrijk dat je leert welke bronnen betrouwbaar zijn en welke niet. Internet is een
goede bron, met veel informatie. Maar let op: niet alles op internet is waarheid. In de
bibliotheek vind je wellicht ook mooie boeken over jouw onderwerp. En let goed op: schrijf
nooit zomaar wat over (of knippen/plakken), want het moet in je eigen woorden!
Tip: Alles klakkeloos overnemen, mag nooit! Ontdekken we dat je dit hebt gedaan, moet
je hele werkstuk opnieuw! Lees een stukje goed en typ daarna in je eigen woorden welke
informatie je graag in je werkstuk wilt zetten.

Spreekbeurt
Later dit schooljaar houden we allemaal een spreekbeurt. We vertellen de klas over het
onderwerp van ons werkstuk. Op deze manier is de hele klas op de hoogte van alle
informatie uit je werkstuk. Je houdt je spreekbeurt over het werkstuk. Je geeft een
presentatie van 5 minuten waarin je een samenvatting geeft van je werkstuk?
Je maakt hierbij gebruik van PowerPoint of Prezi. Je mag maximaal 5 dia’s gebruiken.
Tijdsplanning
Datum
1 februari
8 februari
15 februari
22 februari
12 april
23 april

Uitleg werkstuk + papieren mee naar huis
Onderwerp doorgeven aan meester
Er mag in de klas maar 1 kind hetzelfde onderwerp hebben
Inleveren plan van aanpak
(zie los papier)
Meester geeft je plan van aanpak terug met tips erbij
Inleveren werkstuk
Let op: elke dag te laat = 0,5 punt aftrek
Je krijgt je werkstuk terug + een cijfer

Spreekbeurt over het werkstuk
Datum
Ma 28 mei

Farhan, Guus, Sander, Floor, Tahino

Di 29 mei

Yolanthe, Djishairo, Milan, Ryvano, Jelle

Wo 30 mei

Ingo, Tenisha, Yoran, Andrickson, Daan

Do 31 mei

Frank, Bram, Finn, Minh Ky

Vr 1 juni

Sergei, Jefitho, Dany, Dylles

