
Het werkstuk in groep 6, 7 en 8 op De Hoeksteen 

 
De reden dat je een werkstuk maakt is om onderzoek te doen naar een onderwerp waar 

je nog weinig van weet! Het is jouw persoonlijke werk en het leert je om goed te 

verwoorden wat je hebt onderzocht.  

We hopen dat je in de bovenbouw steeds zelfstandiger aan de slag gaat met het 

werkstuk, als een ander al het werk doet valt er weinig te leren! 

We geven hier kort aan wat een goede werkwijze is en waaraan het werkstuk moet 

voldoen. 

 

1. Een onderwerp kiezen 

Kies iets waar je graag meer over wilt weten !  

 

In groep 6 is het onderwerp vrij om te kiezen 

In groep 7 en 8 kies je een onderwerp waar je nog weinig van weet. (dus niet de 

eigen sport, hobby, huisdier enz.)  

 

Als je twijfelt gewoon even overleggen met juf of meester. 

 

2. Wat zou je willen weten? 

Bedenk bij je onderwerp een aantal vragen (minimaal 3) ; wat zou je willen weten, waar 

wil je onderzoek naar doen?  

Deze vragen kunnen straks hoofdstukken worden, ze geven je werkstuk richting. En dat 

is zeker bij een ‘groot’ onderwerp best handig.  

b.v. onderwerp : vliegtuigen 

Mogelijke vragen : Hoe kan een vliegtuig vliegen? Welke soorten vliegtuigen bestaan er? 

Hoe kun je piloot worden? 

 

In groep 8 lever je onderwerp en onderzoeksvragen al eerder in zodat de 

leerkracht kan kijken of de start goed is. 

 

3. Informatie verzamelen 

Je hebt nu dus bedacht wat je wilt weten en kunt naar de bibliotheek voor boeken of 

andere bronnen. Ook op internet kun je op zoek naar informatie, je moet wel steeds 

goed opletten of de informatie uit een betrouwbare bron komt! 

Dus liever iets van Wikikids of een aflevering van het Klokhuis dan een spreekbeurt die 

je vindt van een ander kind…… 

Andere manieren om informatie te vergaren zijn b.v een  museum bezoeken, een 

interview afnemen. Ook hier: bij twijfel even overleggen met de juf/meester. 

 

4. Informatie ordenen 

De informatie die je hebt verzameld, ga je goed lezen en stukjes die interessant zijn 

kun je kort samenvatten, in je eigen woorden het belangrijkste opschrijven/typen. 

Moeilijke woorden even in je eigen woorden uitleggen. 



Van de informatie die je hebt gevonden, gelezen en kort hebt weergegeven kun je nu 

stukjes tekst gaan schrijven. Deze teksten vormen zich weer tot de hoofdstukken die 

je eerder al hebt bedacht. Gebruik nooit iets wat al door een ander is geschreven, wij 

vinden het veel leuker om jouw eigen verhaal te lezen ! (lettertype Arial 12) 
 

Groep 6 : minimaal 6 bladzijden informatie.(dus niet inclusief voorblad e.d.) 

Groep 7: minimaal 8 bladzijden informatie. 

Groep 8: minimaal 12 bladzijden informatie. 

 

 

5. Afronding 

Laat je werkstuk even door iemand nakijken en verander nog dingen als dat nodig is. 

Zoek een aantal bijpassende plaatjes bij de informatie. 

Kijk nogmaals heel goed naar de indeling, de spelling of een nieuw hoofdstuk ook echt op 

een nieuwe pagina begint, hoofdletters enz. 

 

- het slot 

In het slot schrijf je hoe je te werk bent gegaan, of dat goed ging, wat je vooral 

geleerd hebt en of de vragen die je had ook echt beantwoord zijn en wat je vindt van 

het eindresultaat. 

 

- de bronvermelding 

Hier maak je een lijstje van alle informatiebronnen die je hebt gebruikt. Niet alleen de 

boeken (titel + schrijver) maar ook de sites (volledige adres). Let op : Google is geen 

informatiebron (een zoekmachine) en alleen Wikipedia is ook niet voldoende. 

 

- de inleiding 

In de inleiding schrijf je vooral waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen, wat je 

hoopt te ontdekken en wat de onderzoeksvragen zijn. 

 

- inhoudsopgave 

Als allerlaatste maak je een inhoudsopgave: een lijstje met de verschillende onderdelen 

van je werkstuk/de hoofdstukken en op welke pagina dat te vinden is (dus de pagina’s 

krijgen een nummer, het voorblad niet). 

 

Maak nog een mooie voorkant voor je werkstuk waarop in ieder geval het onderwerp + je 

naam en klas. 

 

Volgorde: voorblad- inhoudsopgave- inleiding- hoofdstukken- slot- 

bronvermelding. 

 

Wacht niet met printen tot het laatste moment. 

Doe alles in een mooi mapje en lever het in.  

Je bent klaar, wees trots op jezelf! 


