
 

Versie nov 2015 

 

 

HOE MAAK IK EEN WERKSTUK? 

 

STAP 1 

Zoek een onderwerp waar je nog niet zoveel over weet en wat je interessant lijkt. Bedenk wat je 

graag wil leren/weten over dit onderwerp en of je er voldoende over kunt schrijven. (Je kunt 

voor de zekerheid nog nadenken over een 2e onderwerp voor het geval je met het 1e onderwerp 

niet verder komt). 

 

STAP 2 

Ga naar de bibliotheek en zoek verschillende boeken (minimaal 1) waar informatie in staat over 

je onderwerp. 

TIP: Zoek ook op internet! 

 

STAP 3 

Lees de teksten en schrijf (op een kladblaadje) voor jezelf de belangrijkste kenmerken over je 

onderwerp op. Je verdeelt als het ware je onderwerp in kleine hoofdstukken. 

TIP: Als je wilt kun je nu je kleine opzet aan de juf/meester laten zien om te kijken of je op de 

goede weg bent. 

 

STAP 4 

Zorg dat je nu alle informatie die bij die kleine hoofdstukken past in je eigen woorden 

samenvat en uitlegt. Het is dus niet de bedoeling dat je stukken tekst uit een boek overtypt of 

kopieert van internet 

Houd het duidelijk. Ga niet alle kleine onderwerpen in je werkstuk zetten, maar beperk je tot de 

hoofdzaken. 

TIP: In veel verschillende teksten over een onderwerp staat hetzelfde uitgelegd, alleen dan in 

andere woorden. 

 

STAP 5 

Zoek afbeeldingen (plaatjes) over je onderwerp die je werkstuk kunnen aanvullen of 

verduidelijken. 

 

STAP 6 

Je hebt nu allen informatie op een rijtje. Beslis in welke volgorde de hoofdstukken in je werkstuk 

horen (bijv. De geschiedenis over een onderwerp hoort vooraan) 

TIP: Als je wilt kun je ook nu even vragen aan de juf/meester of de volgorde enigszins kloppend 

is. 
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STAP 7 

Schrijf een stukje waarin je uitlegt waarom je dit onderwerp gekozen hebt, en wat je hoopt te 

weten te komen. (inleiding) 

 

STAP 8 

Nu ga je pas je werkstuk in elkaar zetten op de volgende manier: 

1. Voorkant  -hierop staat de titel van je onderwerp, je naam en plaatje 

2. De inhoudsopgave  -inleiding, hoofdstukken, slot en literatuurlijst 

3. Voorwoord  -waarom heb je dit onderwerp gekozen? 

4. De informatie  -de verschillende hoofdstukken 

5. Nawoord  -je leerervaringen 

6. De literatuurlijst -welke boeken, internetsites, etc. 

TIP: Zorg dat je in de literatuurlijst niet alleen de titel van het boek opschrijft, maar ook de 

schrijver en de uitgeverij. Schrijf ook duidelijk de sites van internet op die je gebruikt hebt. 

Google is geen site maar een zoekmachine 

 

STAP 9 

Nu kun je al je plaatjes in je werkstuk plakken of invoegen/kopiëren via internet. 

TIP: Zorg wanneer je plakt dat je goede lijm hebt die niet vlekt op het papier laat krullen. Het 

zou zonde zijn wanneer je na zoveel moeite je werkstuk minder aanzien zou geven door zoiets 

kleins. 

 

STAP 10 

Lees het verhaal nog eens door en kijk het na op fouten. Laat het ook eens een ander lezen, 

misschien ziet hij/zij nog zaken die je kunt verbeteren. 

En tot slot, lever je werkstuk op tijd in!! 

 

NOG EVEN WAT AANDACHTSPUNTEN 

Het werkstuk is getypt en heeft minimaal 4 getypte kantjes in groep 6 en 6 getypte kantjes in 

groep 7 en 8. 

Natuurlijk kun je te allen tijde vragen stellen aan de juf/meester. Schroom niet om dat te doen. 

Je weet het; De enige domme vraag is de niet gestelde vraag!! 

 

Veel succes! 


