
 

Hoe maak ik 
een werkstuk? 

 

 

Wat moet ik allemaal 
doen? 

1. Kies een onderwerp. 
2. Stel jezelf 3 vragen. 
3. Zoek informatie 

4. Orden je informatie. 
5. Je werkstuk in het klad 
6. Je werkstuk in het net 

  

 

 

 



 

1.    Kies een onderwerp 

 

Kies iets wat je leuk lijkt. Bijvoorbeeld: 

Dieren  

Sport 

Hobby's 
 

Culturen en geloven 

Beroepen 

De natuur 

Natuurverschijnselen 

Andere landen 
 

 
• Voor groep 6 is het onderwerp vrij. 
 
• Groep 7 mag niet meer kiezen voor een huisdier, de eigen 

hobby of de eigen sport. 
 
• Voor groep 8 geldt hetzelfde als voor groep 7. Groep 8 moet 

het onderwerp 3 weken voor de inleverdatum aan de 
leerkracht laten zien. 

 
Bij twijfel over de keuze van het onderwerp : overleg even met 
de leerkracht. 

 



 

2.    Wat zou je willen weten? 

 

Stel jezelf 3 vragen over je onderwerp.  

Als je b.v. gekozen hebt voor het onderwerp 
“vliegtuigen”zou je de volgende vragen kunnen 
stellen: 

• Hoe kan een vliegtuig vliegen? 
• Welke soorten vliegtuigen bestaan er ? 
• Hoe kun je piloot worden ? 

Deze vragen hoeven niet letterlijk terug te komen in 
je uiteindelijke werkstuk maar zijn meer bedoeld om 
je onderzoek richting te geven. 

 

 
 

 

 
 
  



3. Zoek informatie voor de 
beantwoording van jouw vragen. 

 

Verzamel zoveel mogelijk 
informatie, plaatjes en 
voorwerpen. Kijk hiervoor 
in: 

• De bibliotheek op 
school 

• De bibliotheek in de 
buurt   

Schrijf de titel op van de boeken die je hebt gevonden. 

Iedere woensdagmiddag 
is er, in de bibliotheek in 
Bussum, extra hulp bij 
het maken van 
werkstukken. Het heet 
Skoolzone. 

 

•     Internet 

Tik je onderwerp in op de computer bij bijv. Google en 
kijk of  je een antwoord kunt vinden op je vragen. 
Schrijf de sites op die je gevonden hebt. Let wel op : 
niet alle informatie op internet is even betrouwbaar. 

• Tijdschriften en kranten 

• Zelf informatie verzamelen 

Je komt veel te weten door b.v. een museum bezoek. 
Ook kun je een deskundige raadplegen door b.v. een 
interview af te nemen. 



 

4.    Orden je informatie 
  

• Lees telkens een stukje tekst. (ongeveer 1 
bladzijde) En schrijf het belangrijkste in 2 of 3 
zinnen op.   

• Zoek moeilijke 
woorden op en 
probeer ze in eigen  
woorden te 
omschrijven. 

 

• Doe dit met alle informatie die je hebt gevonden.  

• Zet alle zinnen in een goede of makkelijke 
volgorde. 

 
Hoeveel bladzijden moet je werkstuk minimaal 
hebben ? 
 
                     Groep 6:   6 bladzijden 
 
                     Groep 7:   8 bladzijden 

                     Groep 8: 12 bladzijden 
                                                                 

  

 



5.     Je werkstuk in klad 

 

• Je hebt de zinnen in de goede volgorde gezet.   
• Probeer van de zinnen nu korte stukjes tekst te 

maken in eigen woorden. 

• Zet boven ieder stukje tekst een korte duidelijke 
titel, bijvoorbeeld: 

        Geschiedenis 

        Volk 

        Godsdienst 

        Eten en drinken 

• Gebruik alleen woorden die je begrijpt. 

 

 

Als je twijfelt of je wel op de goede weg zit laat je het 
eerste hoofdstuk even lezen door de juf of meester. 

 



6.   Je werkstuk in het net 

  

• Je hebt je werkstuk door iemand na laten kijken. 

• Verander nog wat als dat nodig is. 

• Zoek uit welke plaatjes bij welk stukje tekst 
horen.  

• Schrijf of type nu alles netjes uit.    

  

• Plak de plaatjes ertussen. 
• Schrijf het slot van je werkstuk. 

Schrijf hier over hoe je te werk bent gegaan en 
wat je zelf van je werkstuk vindt. 
Zorg voor een bronvermelding. ( een lijstje met de boeken, sites e.d. die 
je hebt gebruikt) 

• Maak een inhoudsopgave.  
Schrijf hier de namen van de  hoofdstukken op. Schrijf er ook bij op 
welke pagina je de hoofdstukken kunt vinden. 

• Maak een inleiding.  
Vertel hier waarom je voor het onderwerp hebt gekozen. 

• Maak een slot van je werkstuk. 



Schrijf hier over hoe je te werk bent gegaan en wat je zelf van je 
werkstuk vindt. 
Zorg voor een bronvermelding. ( een lijstje met de boeken, sites e.d. die 
je hebt gebruikt) 

• Maak een mooie voorkant. 
  

• Doe alles in een mooi mapje. 

 
    KLAAR 

 

HOERA!!! 
  

JE BENT NU                         HELEMAAL KLAAR. 
  

 

  

  

  



 


