Werkstuk groep 7 en 8
Voorpagina
-

Het onderwerp (groter lettertype)

-

Bijpassende plaatjes /foto

-

Naam en achternaam
Groep
Namen van leerkrachten
Datum

Voorwoord
Je beschrijft met minimaal zeven zinnen
waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen.
Beschrijf ook wat je er van wil leren.
Gebruik een hele pagina voor je voorwoord. Als
je de bladzijde wat op wil vullen, kan je daar
een bijpassend plaatje voor gebruiken.

Doe het geheel in een mapje/hoesje,
zodat het er verzorgd uit ziet.

Inhoudsopgave
Hier noem je de onderdelen en hoofdstukken
van je werkstuk.
Ook de bladzijdenummering zet je er bij.
De inhoudsopgave is bladzijde nummer 3.
Bij de voorpagina en het voorwoord zet je de
paginanummering niet op de bladzijde.

Inleiding
Je beschrijft met minimaal tien zinnen wat de
lezen kan verwachten. Hier kan je alvast een
klein voorproefje van je werkstuk geven.
Je vertelt al vast kort iets over de hoofdstukken
in je werkstuk. Belangrijke of opvallende dingen
die in je werkstuk staan.
Gebruik een nieuwe pagina voor je voorwoord.
Als je de bladzijde wat op wil vullen, kan je daar
een bijpassend plaatje voor gebruiken.

Informatie
Je beschrijft in je eigen woorden de
informatie die je over je onderwerp hebt
gevonden. Als je informatie uit boeken of
internet gebruikt, dan moet je deze echt met
jouw eigen woorden weergeven.
Verdeel je informatie in hoofdstukken. Je
mag zelf bepalen hoeveel hoofdstukken dat
zijn. Je begint met elk hoofdstuk op een
nieuwe pagina.
Gebruik bijpassende plaatjes.

Nawoord
Je beschrijft met minimaal zeven zinnen wat je
er van vond om je werkstuk te maken. Waar je
tegen aan liep, wat je leuk vond of wat juist heel
goed ging. Kon je gemakkelijk informatie
vinden?
Benoem ook duidelijk wat je er allemaal van
hebt geleerd.
Gebruik een hele pagina voor je nawoord. Als je
de bladzijde wat op wil vullen, kan je daar ook
weer een bijpassend plaatje voor gebruiken.

Bij de beoordeling wordt gekeken naar de
inhoud maar ook naar de hoeveelheid
informatie. Typ (in lettergrootte 12,
regelafstand 1,15) vijf pagina’s informatie.
De plaatjes tellen dan natuurlijk niet mee.

Bibliografie
Noem hier alle boeken en websites die je
hebt gebruikt voor het maken van je
werkstuk.
Bij de boeken noem je:
- De titel
- De schrijver
- De uitgever

In groep 7 en 8 is het de bedoeling dat jullie twee
werkstukken per jaar maken.
De vrijdag voor de kerstvakantie en voor de
meivakantie zijn de inleverdata.
Plan zelf je huiswerkopdrachten goed,
zodat ze niet samenvallen met je spreekbeurt.
Heel veel succes bij het maken van je werkstuk!

