
De beoordeling van je werkstuk 

 

Inzet: 

- Je levert je werk op tijd in, op de datums die hieronder staan! 

- Je vraagt hulp als je iets niet snapt. 

- Je laat je werk in het klad zien, zodat je het nog kunt aanpassen. 

 

Inhoud: 

- Je hebt een goede opbouw van je hoofdstukken. 

- Je maakt gebruik van boeken/internet.  

Dus niet uit je hoofd of zelf dingen verzinnen. 

- Je vertelt het in je eigen woorden. 

Dus niet overschrijven uit boeken of van internet. 

- Er staat goede informatie in je hoofdstukken.  

- Je geeft de hoofdstukken titels. 

 

Verzorging: 

- Je werk zit netjes en recht in een mapje. 

- Je gebruikt overal hetzelfde lettertype en de letters zijn overal even 

groot. De titels zou je wel iets groter kunnen maken. 

- Je hebt plaatjes bij je hoofdstukken. 

 

Planning bij het maken van een werkstuk 

 

Inleveren stap 1 - 4: dinsdag 13-02  

 

Inleveren stap 5:  dinsdag 20-02   

 

Inleveren stap  6 – 7: dinsdag 13-03   

 

Inleveren stap 8 – 10: dinsdag 03-04  Daarna zelf alles afmaken stap 11 – 16 

 

Inleveren werkstuk: dinsdag 24-04-2018   

 
Volgorde van je werkstuk 

- kaft 

- inhoud 

- inleiding 

- (vragen, mag, mogen ook bij de antwoorden) 

- hoofdstukken 

- vragen en antwoorden 

- nawoord 

- literatuurlijst 

- bijlagen (je klad is ook een bijlage!) 



Een werkstuk maken            groep 6-7-8 
 

Stap 1: Kies een leuk onderwerp 

  Je kunt kiezen voor een onderwerp waar je al iets van weet, dan kun  

  die informatie ook gebruiken bij je werkstuk. Je kunt er ook voor  

kiezen om een onderwerp te nemen waar je nog niet zoveel van weet. 

Dan kies je een onderwerp waar je nog meer over wilt weten en leren. 

 

Stap 2: Maak een woordweb   (mag op papier) 

  Hierin schrijf je alle dingen op die jij al van het onderwerp weet. 

 

Stap 3: Vragenlijst 

Maak een lijst met vragen over het onderwerp, waar jij graag antwoord 

op wilt hebben. Als je werkstuk bijna af is, heb je genoeg geleerd over 

het onderwerp en heb je de antwoorden op de vragen gevonden in je 

informatie en in je werkstuk beantwoord. 

 

Stap 4: Inleiding  

Hierin vertel je voor welk onderwerp je hebt gekozen en waarom je 

dat onderwerp hebt gekozen. Je kunt ook vertellen wat je hoopt te 

leren. De inleiding schrijf je voordat je gaat beginnen met het 

schrijven van de hoofdstukken. 

 

Stap 5: Rubriekenveld   (mag op papier) 

Op het rubriekenveld zet je neer welke hoofdstukken je gaat maken. 

Dit moeten er 3 of 4 zijn. Je bedenkt een titel voor je hoofdstuk en 

bedenkt wat je in dat hoofdstuk allemaal wilt vertellen. Je zet dit in 

vragen op je rubriekenveld. Je krijgt dus allemaal vragen, waar je in de 

volgende stap antwoord op probeert te vinden. 

 

Stap 6: Informatie zoeken 

Om een werkstuk te kunnen maken heb je informatie nodig. Informatie 

kun je vinden in boeken op school en in de bibliotheek. Ook mag je deze 

internetsite gebruiken: www.davindi.nl of www.datbedoelik.nl.  

 

Stap 7: Hoofdstuk 1 

Hierin schrijf je hoofdstuk 1. Geef al je hoofdstukken een titel! 

Denk erom, de tekst moet in je eigen woorden. Het is bijvoorbeeld  

handig om een stukje tekst, dat je wilt gebruiken voor je werkstuk,  

eerst even te lezen. Daarna schrijf je het uit je hoofd op in je eigen 

woorden. Je moet de versie in het klad ook direct op de computer maken. 

Denk om het lettertype, niet te groot, niet te klein en gebruik overal 

hetzelfde lettertype. Gebruik bijvoorbeeld lettergrootte 12 of 14. 

 

http://www.davindi.nl/
http://www.datbedoelik.nl/


Stap 8: Hoofdstuk 2 

Hierin schrijf je hoofdstuk 2. 
 

Stap 9: Hoofdstuk 3 

Hierin schrijf je hoofdstuk 3. 
 

Stap 10: Hoofdstuk 4 

Hierin schrijf je hoofdstuk 4 en de overige hoofdstukken. 
 

Stap 11: De vragen en antwoorden 

In deze stap ga je antwoord geven op de vragen die je bij stap 3 hebt 

bedacht. 
 

Stap 12: Nawoord 

Hierin vertel je hoe het werken aan je werkstuk ging, viel het mee, viel 

het tegen. Je kunt ook vertellen wat je allemaal hebt geleerd. Ook 

vertel je van je onderwerp vond. Bedenk ook redenen voor je mening. 

Alleen ‘Het was leuk’ is niet goed genoeg, vertel ook waarom je het leuk 

vond. 
 

Stap 13: Literatuurlijst 

Hierin vertel je welke boeken je gebruikt hebt. Je zet dan de titel en 

de schrijver neer. Ook zet je neer welke internetsites je hebt 

gebruikt.  
 

Stap 14: Voorkant  

Je werkstuk krijgt ook een voorkant. Hierop moet de titel staan van je 

werkstuk, dus het onderwerp. Ook je naam en je groep zijn belangrijk. 

Je kunt er ook plaatjes bij zetten. 
 

Stap 15: Plaatjes 

Je mag plaatjes gebruiken bij je werkstuk. Zet er een bijschrift bij. 

Dan weet de lezer wat er te zien is op je plaatje. 
 

Stap 16: Inhoud 

Je werkstuk is nu bijna klaar. Leg alle blaadjes op de goede volgorde. 

Je gaat nu een inhoudsopgave maken. Daarin zet je neer wat er te 

vinden is in je werkstuk en op welke bladzijde. Je hoofdstukken in klad 

stop je achteraan, als bijlage. 
Tips:  

- Je maakt de kladversie van het werkstuk direct op de computer. Dat scheelt tijd en 

je kunt het makkelijk aanpassen als het nagekeken is door je juf of meester.  

- Lees je werkstuk na, voordat je het uitprint! Dan kun je zelf controleren of je 

foutjes gemaakt hebt en deze verbeteren.  

- Denk aan de hoofdletters en punten. 

- Je mag informatie van internet halen, maar… dit moet je wel in je eigen woorden opschrijven! 

SUCCES!



Rubriekenveld                                       Naam: …………………………………… 

 

Onderwerp: Olifant 

Geschiedenis 

Algemeen 

Voedsel Leefgebied 

- Hoe groot wordt een 

olifant? 

- Hoe oud wordt een 

olifant? 

- Hoe zwaar wordt een 

olifant? 

 

- Wat eet een olifant? 

- Hoe vaak eet een 

olifant? 

- Hoeveel eet een 

olifant? 

- Wat eet een 

olifantenjong? 

- Hoeveel poept een 

olifant? 

- Waar leeft een 

olifant? 

- Leeft een olifant in 

een kudde? 

- Leeft een olifant 

altijd in dezelfde 

kudde? 

 



 

Rubriekenveld 

 

Hoofdstuk 1 

Olifant in het algemeen 

- Hoe ziet de olifant er uit? 

- Hoe oud kan de olifant worden? 

 

Hoofstuk 2 

Voedsel 

- Wat eet de olifant? 

- Wanneer eet de olifant? 

- Hoe komt de olifant aan zijn voedsel? 



Woordweb                                        Naam: …………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubriekenveld                                       Naam: …………………………………… 

 

Onderwerp: 

   

   

 

 


