
WERKSTUK 
In de groepen 6, 7 en 8 maken de kinderen een werkstuk. 
Bij het maken van het werkstuk doen de kinderen een onderzoek naar een onderwerp waar ze nog 
weinig van weten. Ze doen verslag van hetgeen ze hebben onderzocht en geleerd.  

In groep 6 leren de kinderen de vaardigheden voor het maken van een werkstuk in tweetallen op 
school. In groep 7 en 8 maken de kinderen thuis zelfstandig een werkstuk.  
Hieronder treft u meer gegevens per groep. 
 
Groep 6: 
Doel: Een werkstuk leren maken over een bekend onderwerp. 
           De kinderen maken in tweetallen in de klas een werkstuk. Het onderwerp is vrij en mag een  

           bekend onderwerp zijn.  Het werkstuk bevat minimaal 6 bladzijden informatie.  

           De leerkracht begeleid de kinderen bij het proces volgens een stappenplan.  

Materialen: Boeken, internet. 

Hulp thuis: Geen, de kinderen leren deze vaardigheid op school. 
Na afloop: De leerkracht geeft inhoudelijk feedback. 
 
Groep 7: 
Doel: Een werkstuk leren maken over een onbekend onderwerp. Eenvoudig onderzoek doen. 
           De kinderen maken thuis zelfstandig een werkstuk. Het onderwerp heeft hun belangstelling,  

           maar is nog grotendeels onbekend.  Het werkstuk bevat minimaal 8 bladzijden informatie. 

           Het in groep 6 aangeboden aangeboden stappenplan kan als leidraad dienen.  

Materialen: Boeken, internet. 

Hulp thuis: De ouders kunnen het kind ondersteunen, maar laten het uitvoeren aan het kind over.  
Na afloop: De leerkracht geeft inhoudelijk feedback en een beoordeling met een cijfer.  
 
Groep 8: 
Doel: Een werkstuk leren maken over een onbekend onderwerp. Uitgebreider onderzoek doen.  
           De kinderen maken thuis zelfstandig een werkstuk. Het onderwerp heeft hun belangstelling, 

            maar is nog grotendeels onbekend. De onderzoeksvragen worden vooraf  met de leerkracht  

           besproken. Het werkstuk bevat minimaal 12 bladzijden informatie. Het in groep 6 en 7  

           aangeboden aangeboden stappenplan kan als leidraad dienen.  

Materialen: Boeken, internet. 

Hulp thuis: Het kind plant en maakt het werkstuk zo zelfstandig mogelijk. Ouders kunnen, indien  
           gewenst, de voortgang ondersteunen.  
Na afloop: De leerkracht geeft inhoudelijk feedback en een beoordeling met een cijfer.  
 


