Werkstuk groep 8
Naam
Inleverdatum

:
:

_

Enkele aanwijzingen bij het maken van een werkstuk:
Bedenk eerst een onderwerp. Neem een onderwerp wat je echt leuk vindt, dan werk
je met plezier aan je werkstuk. Probeer eerst informatie te zoeken bijvoorbeeld op
internet, in de bibliotheek, bij een museum, een dierentuin, een vereniging, een
ambassade van een land, of bij een fabriek. Waar je de informatie vandaan haalt
hangt natuurlijk van je onderwerp af.
1. Op de voorkant (geen paginanummering op de voorkant) van je werkstuk
moet je onderwerp.
Onderaan: je naam, je groep, de naam van je juf(fen), de naam van de
school en de datum waarop je het werkstuk inlevert (inleverdatum) neerzetten.
En een leuk plaatje, tekening, foto enz.
2. Gebruik geen boekentaal, probeer de tekst in eigen woorden op
papier te zetten.
3. Schrijf een voorwoord van minstens 7 regels (geen paginanummering bij het
voorwoord).
4. Maak een inhoudsopgave met genummerde bladzijden (de inhoudsopgave is
paginanummer 3).
5. Schrijf een inleiding van minstens 10 regels.
6. Maak een goede hoofdstukindeling. Zet die ook duidelijk boven
de tekst. Geef iedere bladzijde een nummer vanaf de inhoudsopgave. Zet
ieder hoofdstuk op een aparte pagina.
7. Schrijf een nawoord van minstens 7 regels.
8. Maak een bibliografie met de titels van de boeken en de schrijvers en vermeld
ook bepaalde websites waar je informatie vandaan hebt gehaald.
9. Houd je aan het aantal opgegeven bladzijden!
5 hele bladzijden getypt met behulp van de computer, lettertype Arial 12
(de titel/de kop mag wel een groter lettertype hebben bijv. 14). De plaatjes
komen daar nog bij. Dus je werkstuk wordt langer dan 5 bladzijden!
Regelafstand stel je in op 1,15.
10. Schrijf een werkstuk niet in de ‘wij’ vorm.
11. Als je een moeilijk woord gebruikt, geef daar dan een uitleg bij.
12. Lever het werkstuk verzorgd en op tijd in.

In het kort ziet het er dan zo uit:
Houd deze volgorde aan:
Voorkant
Onderwerp, naam (voor- en achternaam), groep, naam van de juf(fen), naam van de
school, de inleverdatum, een plaatje, tekening, foto, enz.
(geen paginanummer op de voorkant).
Voorwoord
Hierin vertel je waarom je het onderwerp hebt gekozen (minstens 7 regels). Je kunt
er ook bijv. een gedichtje bijdoen. Vertel dan wel waar het gedicht vandaan komt
(geen paginanummer bij het voorwoord).
Inhoudsopgave
Net als bij een boek. Je noemt de titels van je hoofdstukken en het nummer van de
bladzijde waarop dit hoofdstuk begint. Vanaf de inhoudsopgave begint de
paginanummering. De inhoudsopgave is pagina 3. In de inhoudsopgave ook het
voorwoord, inhoudsopgave, inleiding, nawoord en bibliografie vermelden.
Inleiding
In de inleiding vertel je aan de lezer wat er in je werkstuk staat. Je helpt de lezer een
beetje te begrijpen wat hij kan verwachten als hij jouw werkstuk leest (minstens 10
regels).
Hoofdstukken
Hierin bespreek je de verschillende onderwerpen die met jouw onderwerp te maken
hebben. (Elk hoofdstuk op een aparte pagina).
Nawoord
Hierin vertel je hoe je zoektocht naar jouw onderwerp is gegaan. Is het meegevallen,
tegengevallen, kon je genoeg informatie vinden, enz. (minstens 7 regels).
Bibliografie
Dit is een moeilijk woord voor een boekenlijst die je gebruikt bij het maken van je
werkstuk.
Van ieder boek schrijf je op:
- hoe het boek heet
- wie de schrijver is
- wie de uitgever is
- waar het boek uitgegeven is (plaats).
Noem ook de volledige websites die je gebruikt hebt, begin met www.
Doe de voorkant, het voorwoord, de inhoudsopgave, de inleiding, ieder apart
hoofdstuk, het nawoord en de bibliografie in jouw werkstuk op een nieuw blaadje.
Begin ruim van tevoren aan jouw werkstuk. Als je iets wilt vragen, mag dat altijd.

Heel veel succes!

