Het werkstuk in groep 7

In groep 6 had je werkstuk het onderwerp: ‘Dit ben ik’. In groep 7 is je
keus iets vrijer. Met aardrijkskunde en geschiedenis gaan de thema’s
vooral over Europa. Daarom vinden wij het leuk iets te lezen over
Europa.
Een goed onderwerp voor je werkstuk zou kunnen zijn:
- Een land/plaats (Frankrijk, Rome, of……………)
- Bijzondere gebouwen (De Eiffel-toren, Manneke Pis, of………..)
- Een bekende figuur uit de geschiedenis (Napoleon, Willem van
Oranje, of……..)
- Een Europese sport of een toernooi.
- Enz.
Nog even een stappenplan op een rijtje:
1. Kies een geschikt onderwerp
2. Ga op zoek naar boeken over je onderwerp, speur op internet,
bevraag kennissen en familie, zoek plaatjes over je onderwerp.
3. Maak een woordspin en kijk of je met de woorden van deze
woordspin hoofdstukken kunt maken.
4. Zoek bij alles waar je over wilt schrijven materiaal. Dat kunnen
teksten zijn, maar ook foto’s of tekeningen.
5. Ga dan pas schrijven. Kies je ervoor om het op de computer te
doen? Doe het dan in Word! Denk aan het volgende:
a. Gebruik de volgende indeling voor je werkstuk:
 Voorkant met de titel (het onderwerp), een plaatje
en je eigen naam/klas
 Inleiding/voorwoord: waarom heb je dit onderwerp
gekozen?
 Inhoud: inhoudsopgave

 Bronnen: waar heb je je informatie vandaan? Noem
de boeken, websites, etc.
 Hoofdstukken
 Afsluiting/nawoord: Wat wist je nog niet? Wat vond
je moeilijk? Enz…
b. Schrijf geen zinnen over uit een boek/kopieer niks
letterlijk van internet. Probeer alles zoveel mogelijk
met eigen woorden op te schrijven en zorg dat je
begrijpt wat er staat. Denk erom: de juf en meester
hebben ook
internet ;-)
c. Gebruik geen woorden die je niet kent. Als je moeilijke
woorden tegenkomt, denk dan aan je woordhulp.
d. Schrijf niet alles achter elkaar. Als je iets over een
nieuw onderwerp gaat schrijven, laat dan een regel
open of verzin een kopje dat je erboven kunt zetten.
6. Maak ongeveer 5 á 6 hoofdstukken.
7. Schrijf je werkstuk netjes met pen of maak op de computer(dan
wel in Word!).
8. Doe je werkstuk in een mooi mapje met je naam erop.
9. Zorg dat het er netjes uit ziet, je moet er zelf trots op zijn!
10.Vergeet niet dat je over het onderwerp van je werkstuk ook je
spreekbeurt gaat houden.
Veel plezier en succes bij het maken van je werkstuk!

