Werkstuk groep 6
Naam: _______________________
Inleverdatum: _________________

Je bedenkt een onderwerp waar je meer over zou willen weten.
Dit kan een land, een plaats, een dier of iets anders zijn.
Als je je onderwerp weet, ga je hier zoveel mogelijk informatie over opzoeken.
Denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek of het internet.
Als je alle informatie hebt verzameld, ga je beginnen met het maken van jouw
werkstuk. Je vertelt het in je eigen woorden (dus niet stukken overtypen uit een boek
of van het internet).
Je kunt nooit alles vertellen, dus kies een paar hoofdstukken waar je het over gaat
hebben in jouw werkstuk.
Hoe ziet jouw werkstuk eruit?
Voorkant (Geen paginanummering op de voorkant)
- het onderwerp (mooie, wat grotere letters);
Onderaan:
- je naam;
- je groep;
- de naam van de juf(fen);
- de naam van de school;
- de datum waarop je het werkstuk inlevert (inleverdatum).
Je maakt een mooie tekening of plakt er een mooi plaatje of foto bij.
Voorwoord (Geen paginanummering bij het voorwoord)
Je vertelt in minstens 3 regels waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen.
Wat wil je graag te weten komen?
Doe dit op een aparte bladzijde.
Hoofdstukken
Je gaat nu 3 hele bladzijden typen met informatie over jouw onderwerp. De plaatjes
komen er nog bij. De plaatjes mogen er wel tussen zitten als je maar wel 3 bladzijden
getypt hebt. Dus je werkstuk wordt langer dan 3 bladzijden! Je lettergrootte is 12 (zo
groot als dit). Je mag zelf een lettertype kiezen, als het maar makkelijk leest. Als
plaatjes de helft of meer van de bladzijde innemen, moet je meerdere bladzijden
hebben.
Je verdeelt je informatie in hoofdstukken. (Een nieuw hoofdstuk hoeft niet op een
nieuwe bladzijde.)
Nawoord (Op een aparte pagina)
Je vertelt in minstens 3 regels hoe je het hebt gevonden om je werkstuk te maken en
waarom. Wat heb je ervan geleerd?

Heel veel succes!

