Wat hoort er allemaal in je werkstuk?
-

-

-

-

-

Voorblad:
Bovenaan: de titel van je werkstuk.
Onderaan: je naam, je groep én de inleverdatum.
Ook mag je plaatjes gebruiken om je voorkant mooi te maken.
Inhoudsopgave:
Met bladzijde nummers, deze maak je als laatste.
Inleiding:
Waarom heb je dit onderwerp gekozen?
Wat weet je er al van?
Wat wil je nog te weten komen over dit onderwerp? Dit moet te lezen zijn in je werkstuk.
Vier of vijf hoofdstukken.
Zet boven elk hoofdstuk een titel. Maak de titel dik gedrukt. Bij het hoofdstuk mag je
bijpassende plaatjes zetten.
Gebruik alleen woorden die je zelf kent. Lukt dit niet? Leg het woord dan uit in je werkstuk.
Maak je eigen verhaal, knippen en plakken mag niet!
Denk aan hoofdletters, komma’s en punten.
Denk om spelfouten, lees je tekst na.
Nawoord:
Wat heb je geleerd van het werkstuk?
Wat vond je ervan om een werkstuk te maken?
Wat is jouw mening over het onderwerp?
Informatiebronnen:
Typ alle namen van boeken, tijdschriften, websites etc. die je gebruikt hebt om je werkstuk
te maken.

Verzorging:
-

Gebruik in je werkstuk steeds hetzelfde lettertype. Je mag kiezen uit: Arial, Times New
Roman, Verdana en calibri.
De lettergrootte is: bij de titels van de hoofdstukken: 14, vet gedrukt. Bij de gewone tekst: 11
of 12.
Sla een regel over als er in je hoofdstuk een nieuw stukje (alinea) begint.
Werk ruim (witruimtes!), zodat het er verzorgd uitziet.
Begin elk nieuw hoofdstuk op een nieuw blad.
De bladzijdennummering komt onderaan de bladzijde.
Plaatjes moeten passen bij de tekst.

Tips voor informatie verzamelen:

Hobby's of
verzamelingen

Sport

Maak een spreekbeurt over één van je hobby's of
verzamelingen. Jij weet daar vaak al heel veel van af!
hobby's of verzamelingen

Vertel iets over de sport die je leuk vindt of over de sport
waar jezelf bij bent.
sport

Muziekinstrument

Als je op muziekles zit, kun je een spreekbeurt houden
over het instrument dat je bespeelt.
muziek

Beroep

Je kunt je spreekbeurt houden over het beroep van
iemand van de familie.
beroepen

Eten en drinken

Alles wat maar met eten en drinken te maken heeft kun je
gebruiken. Denk ook aan snoep of frisdrank.
eten en drinken

Dieren

Maak een spreekbeurt / werkstuk van je favoriete dier.
dieren

Bekende
personen van nu
of uit de
geschiedenis
Geschiedenisond
erwerpen

Aardrijkskundige
onderwerpen

Natuurkundige
onderwerpen

Bijvoorbeeld: schilders of zeehelden
vincent van gogh

Het kan over kastelen gaan of kinderarbeid
geschiedenis

Je kan vertellen over vulkanen of het land waar je
vandaan komt.
de aarde en het heelal

landen

Denk aan elektriciteit of magneten of iets technisch zoals
de telefoon
techniek

Hulporganisaties

Bijvoorbeeld: Dierenbescherming
hulp aan mensen en dieren

Informatieve websites speciaal voor jou!!!
Jeugdbieb
Vraag of je familie wil helpen.

Schoolbieb

Zoek je meer informatie over een onderwerp? Ga naar de
site, kies in welke groep je werkt: groep 5-6 of groep 7-8.
Je kan dan een vak kiezen om een leuk onderwerp te
vinden.

