
Werkstuk groep 6 
  

 De Duif,   
 Daar kom je verder mee!   
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Natuurlijk heb je al wat ervaring opgedaan met het maken van een werkstuk. In groep 6 

zullen veel dingen hetzelfde zijn, sommige dingen zijn veranderd. 

 

Een aantal afspraken over het werkstuk: 

 We maken één werkstuk per jaar; 

 Het onderwerp van je werkstuk is soms een eigen keuze; 

 Je werkt op school en thuis aan je werkstuk; 

 Voor het werkstuk krijg je een planning, zodat je weet wanneer wat ingeleverd 

moet worden; 

 Op school mag je aan juf vragen stellen over je werkstuk; 

 Je werkstuk wordt beoordeeld door je klasgenoten en door juf. 

 

Hoe maak je een werkstuk? 

 

1. Onderwerp kiezen 

 Het 1e werkstuk is eigen keuze en over dit werkstuk houd je een presentatie. 

 Brainstormen over mogelijke onderwerpen; 

 Keuze maken voor een onderwerp en dit inleveren bij juf; 

 Woordweb maken over het onderwerp (wat weet je nu al, wat wil je leren?) 

 Bedenken van de hoofdstukken 

 

2. Informatie verzamelen/mogelijke bronnen 

 Je gaat nu op zoek naar geschikte informatie 

voor jouw werkstuk, mogelijke bronnen zijn: 

o Boeken uit het documentatiecentrum 

o Boeken uit de bibliotheek 

o Folders e.d. van een reisbureau 

o Internet (op school of thuis) 

o Atlas 

o Televisie 

 

3. Informatie ordenen 

 Lees de gevonden informatie goed door 

(eventueel met een klasgenoot of je ouders); 

 Kies de hoofdstukken definitief uit, je maakt in ieder geval 5 hoofdstukken; 

 De opbouw van je werkstuk is als volgt: 

o Inhoudsopgave 

o Motivatie (hierin leg je uit waarom je dit onderwerp hebt gekozen, wat je 

er al van weet en wat je hoopt te leren) 

o Kern (dit zijn jouw 5 hoofdstukken) 

o Conclusie (wat vond je van het maken van het werkstuk, wat was moeilijk, 

wat heb je geleerd e.d.) 

o Moeilijke woordenlijst (welke moeilijke woorden zitten er in jouw werkstuk 

en wat betekenen deze?) 

o Bronvermelding  

 Plaatjes zoeken voor bij je tekst 

o Zoek plaatjes die echt bij de tekst passen 

o Maak de plaatjes niet te groot of te klein 

 Schrijf per hoofdstuk in kernwoorden op wat je daar gaat vertellen. 
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4. Schrijven en de inhoud 

 De kladversie wordt thuis en op school geschreven; 

 Laat je kladversie lezen door een klasgenoot of door juf; 

 Maak de netversie thuis op de computer; 

 Let op: 

o De voorkant (voorzien van een plaatje, de titel, de datum, de naam van de 

school en jouw eigen naam. 

o De hoofdstuktitels (zorg ervoor dat deze goed opvallen, het moet duidelijk 

zijn wat de titels zijn) 

o Onderschriften bij de plaatjes (onder de plaatjes typ je wat er te zien is op 

de plaatjes) 

o Paginanummering 

o Inbinden (je mag zelf weten hoe je dit doet, als het er maar verzorgd uit 

ziet) 

 

 

 

 


