Voorbereidingsblad voor een werkstuk

1. Kies een onderwerp.
Kies iets uit wat je leuk lijkt en waar
je iets over wilt leren, of kies iets
waar je al wat over weet..
2. Zoek informatie over jouw
onderwerp.
Verzamel zoveel mogelijk informatie, plaatjes en voorwerpen. Kijk
hiervoor in de bibliotheek op school of in de buurt. Natuurlijk kun je ook
thuis op internet kijken. In tijdschriften vind je vaak ook informatie en
plaatjes, die je nodig kunt hebben.
3. Lees de boeken goed door en bekijk de verdere informatie.
4. Je hebt nu waarschijnlijk een heleboel informatie over je onderwerp. Dat
past nooit allemaal in je werkstuk. Je gaat nu dus kijken welke dingen je
graag wilt verwerken. Je kiest ongeveer 6 sub-onderwerpen uit en die
schrijf je op een blaadje. Over die onderwerpen ga je lezen. Schrijf per
onderwerp de belangrijkste punten op.
5. Probeer van de zinnen nu korte stukjes tekst te maken in je eigen
woorden. Je gebruikt natuurlijk alleen maar woorden die je kent. Als je
moeilijke woorden tegen komt, probeer je die ook in je eigen woorden te
omschrijven. Zet boven ieder stukje tekst een korte duidelijke titel.
Zoek uit welke plaatjes bij welk stukje tekst horen.
6. Als je alle informatie bij elkaar hebt, kun je het werkstuk in het net gaan
schrijven. Denk daarbij aan de volgende punten:
* Schrijf alleen aan de voorkant van een blad
* Schrijf met één kleur pen, het liefst met blauw.
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* Voeg tekeningen of plaatjes toe aan je werkstuk.
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7. Nu ga je een voorwoord, inhoudsopgave, inleiding, nawoord en een
bibliografie maken.
Voorwoord: Vertel welk onderwerp je gekozen hebt en waarom je voor dit
onderwerp hebt gekozen.
Inhoudsopgave: Hierin schrijf je jouw hoofdstukken op met daarachter
de bijbehorende paginanummers.
Inleiding: Maak een mini-samenvatting. Hooguit één of twee zinnen per
hoofdstuk. Je vertelt in de inleiding dus kort waar jouw werkstuk over
gaat.
Nawoord: Vertel hierin hoe je het vond om een werkstuk te maken. Ook
vertel je hierin wat je allemaal hebt gedaan om het werkstuk te maken.
Bibliografie: Maak een lijst van boeken en websites die je hebt gebruikt.
Beschrijf van ieder boek de schrijver, titel en de paginanummers die je
hebt gebruikt. Schrijf van iedere website de naam op en welk gedeelte je
van de website hebt gebruikt.
8. Vergeet niet een mooie voorkant te maken.
Schrijf op de voorkant duidelijk de titel van het werkstuk en vergeet niet
je naam en je groep erop te schrijven. Verder is het leuk als er een mooie
illustratie op de voorkant staat.
9. Zorg dat alle bladen één geheel vormen, je kunt het werkstuk
bijvoorbeeld inbinden met wol of je kunt een snelhechter gebruiken.
Gebruik geen showtassen om je werkstuk in te leveren. Dit kijkt lastig na!
Voeg achterin het werkstuk het beoordelingsblad toe dat je van de
leerkracht hebt gekregen.
10. Succes met het maken van je werkstuk.
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