Hoe maak ik een werkstuk?
Naam:
Onderwerp:
Datum spreekbeurt:
De voorbereiding van een werkstuk is nogal wat: een leuk onderwerp, genoeg informatie,
verschillende bronnen en het uitschrijven van de informatie tot een werkstuk.
Hoe begin ik?
- Kies een onderwerp voor je werkstuk. Voor het werkstuk mogen onderwerpen zoals
dieren en sporten niet gebruikt worden. Voorbeelden die wel zouden mogen zijn
(aardrijkskunde) natuurverschijnselen of (geschiedenis) belangrijke personen of
gebeurtenissen.
- Schrijf op de woordspin (achterkant blz.) zo veel mogelijk woorden, die gaan over je
onderwerp. Denk ook aan dingen waar je nog meer over wilt weten.
- Maak met verschillende kleuren categorieën. De woorden die bij elkaar passen geef
je dezelfde kleur. Deze kleuren worden deelonderwerpen (hoofdstukken!).
Uiteindelijk moet je vijf hoofdstukken hebben.
Hoe ga ik verder?
- Je begint met het schrijven van je inleiding voordat je informatie gaat opzoeken. In je
inleiding beschrijf je waarom je dit onderwerp hebt gekozen en wat je graag nog
meer zou willen weten over het onderwerp.
- Nu ga je opzoek naar informatie op bijvoorbeeld de computer en in boeken.
- Zorg dat je de tekst in eigen woorden schrijft, dus neem niets letterlijk over.
- Elk hoofdstuk moet minimaal een half A4-tje aan tekst zijn.
Hoe maak ik het af?
- Ga de checklist langs om te kijken of je alles in het werkstuk hebt zitten wat erin
hoort.
- Kijk goed of de spelling klopt. Laat desnoods je ouders het nog een keer nalezen!
- Print je werkstuk uit en doe deze in een mapje.
Heel veel succes met voorbereiden!
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Onderwerp:
Woordspin:

De vijf hoofdstukken worden:
1.
2.
3.
4.
5.

Aftekenen:
0 Titelblad
0 Inhoudsopgave
0 Inleiding
0 Hoofdstuk 1
0 Hoofdstuk 2
0 Hoofdstuk 3
0 Hoofdstuk 4
0 Hoofdstuk 5
0 Bronnen

Controle:
- titelblad, voorkant met het onderwerp een afbeelding en jouw naam.
- inhoudsopgave, een overzicht met alle verschillende hoofdstukken.
- inleiding, hierin vertel je waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen.
- hoofdstukken, 5 deelonderwerpen met informatie over je gekozen
onderwerp.
- bronnen, hierin staan alle boeken en websites die je hebt gebruikt voor je
werkstuk.
Afspraken bij het maken van het werkstuk:
- Werkstukken worden getypt;
- Lettertype Verdana of Arial, maximale lettergrote is 14. De titels mogen
hiervan afwijken.
- Tussen de titel en je tekst zit altijd een witregel.
- Elk hoofdstuk is minimaal een half A4tje, eronder is ruimte voor een
bijpassende afbeelding.
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