Werkstuk groep 7

januari 2019

Het is tijd om een werkstuk te gaan maken. Daarom krijg je dit blad mee. Hierop staat precies
waar je werkstuk aan moet voldoen. Ook krijg je een werkstuk-wijzer. Hierin staat precies hoe
je een werkstuk moet maken. Lees het goed door.
We starten met het werkstuk in de klas. We doen dit klassikaal. Pas na blz. 10 van je
werkstukwijzer kan/mag je er thuis aan gaan werken. Dit moment zal door de leerkracht
worden aangegeven.
Kom vroegtijdig naar de leerkrachten toe als er onduidelijkheden zijn. We willen je altijd
helpen.
Dit zijn de onderdelen die we in jouw werkstuk willen zien in de volgorde zoals
hieronder staat genoemd:
Voorkant:

Op de voorkant staat je naam, klas, titel en de inleverdatum.

Voorwoord:

Leg duidelijk uit welk onderwerp je hebt gekozen en waarom je dit
onderwerp gekozen hebt.

Inhoudsopgave:

Je inhoudsopgave moet duidelijk en overzichtelijk zijn. De
hoofdstuknummers en titel worden hierin vermeld. Vergeet niet
de bladzijdenummers erachter te zetten waar het hoofdstuk
begint.

Inleiding:

Vertel in het kort waar de verschillende hoofdstukken over gaan.

Hoofdstukken:

Je maakt zes hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn bij elkaar
minimaal vier bladzijdes tekst. Tussenkopjes binnen een
hoofdstuk mag je uiteraard ook gebruiken.

Lettertype:

Om je werkstuk netjes te typen, gebruik je lettertype Verdana
grootte 11. Wil je het werkstuk schrijven? Gebruik dan een
blauwe of zwarte pen en doe dit netjes op gelinieerd papier. Blz.nummering: Je nummert je bladzijden (dit begint op de pagina
van je inhoudsopgave) op een duidelijke plek. Dit doet de computer
automatisch (staat onder invoegen op de taakbalk van word).

Nawoord:

In je nawoord vertel je wat je ervan vond en wat je geleerd hebt.
Ook kun je je mening geven over bepaalde onderdelen van je
werkstuk en vergeet je argumenten niet.

Bronvermelding:

Als allerlaatste bladzijde heb je nog je bronvermelding. Daar vertel
je waar je de informatie vandaan hebt. Heb je een boek gebruikt
dan vermeld je de titel en de schrijver van het boek. Heb je
internet gebruikt, dan vermeld je de site (let op: Google is geen
bronvermelding). Een bronvermelding begint met: www………….nl.
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In eigen woorden:

Stukjes uit een boek overschrijven of kopiëren van internet kunnen
we allemaal wel. Wees dus creatief en vertel wat je gelezen hebt in
je eigen woorden en zet dat op papier.

Plaatjes/ tekeningen:

Zolang plaatjes helpen om een stukje tekst duidelijker te maken,
vinden wij het leuk als ze erbij geplakt of getekend zijn. Kijk uit dat
het niet een werkstuk wordt met alleen maar plaatjes. Er moet dus
meer tekst zijn dan plaatjes.

Uiteraard letten wij erop dat je werkstuk er netjes uitziet, lever dus geen slordig aan elkaar
geniet vodje in. In een plastic hoesje of snelhechter kom je al een heel eind.
Het onderwerp mag je zelf kiezen, maar: Kies een onderwerp waar je ook echt wat van kan
leren, denk aan: goede doelen, een geschiedenis onderwerp, een biologie onderwerp, een dier
e.d. De leerkrachten zullen je hierbij begeleiden.
Dan de uiterste inleverdatum: = 25 april 2019
Het werkstuk mag uiteraard ook eerder ingeleverd worden. Je kan er maar van af zijn toch?
Begin dus lekker op tijd met het zoeken naar een interessant onderwerp en ga alvast
informatie bij elkaar zoeken! Vergeet niet de werkstuk-wijzer door te lezen. Hierin staat een
stappenplan voor het maken van een werkstuk. Superhandig!
Heel veel succes!
Juf Paula en juf Femke.
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