Afspraken over het maken van een werkstuk voor groep 7
Inleverdatum: vrijdag 1 maart
1.

Je maakt een werkstuk, dit doe je alleen of samen (max. 2 personen).

2.

Je kiest een onderwerp (bijvoorbeeld aardbevingen). Denk eraan: kies een onderwerp waar je al
wat van weet. Later in het jaar houd je over dit werkstuk een spreekbeurt. Als je al wat weet
over het onderwerp, is het makkelijker om erover te vertellen.

3.

Hoe ga je te werk?
1.

Zoek naar bronnen (boeken, tijdschriften, internet enz.) waarin informatie over het
onderwerp te vinden is.

2.

- Maak een lijstje met mogelijke hoofdstukken die je wilt behandelen.
- Kijk hierbij naar de informatie die je gevonden hebt. Welke informatie past bij welk
hoofdstuk?
bijv.: hoofdstuk 1
hoofdstuk 2
hoofdstuk 3
hoofdstuk 4
hoofdstuk 5
hoofdstuk 6

Oorzaken van de aardbevingen
Gevolgen van de aardbevingen
Zijn aardbevingen te voorspellen?
Hoe kunnen we ons tegen aardbevingen beschermen?
Waar komen aardbevingen voor?
De grote aardbeving in Kobe.

3.

Een hoofdstuk is minimaal een half A4-tje lang.

4.

Je typt je werkstuk uit in lettertype Calibri, lettergrootte 12.

5.

Vat de gevonden informatie samen IN EIGEN WOORDEN. Dus typ of schrijf niet stukken
tekst zomaar letterlijk over.

6.

Zoek geschikte plaatjes die bij de tekst passen (Plaatjes moeten een verduidelijking van
de tekst zijn. Plaatjes plakken om je werkstuk te vullen is niet de bedoeling).

7.

Als je alleen werkt, maak je minimaal vier hoofdstukken. Als je samenwerkt maak je er
minimaal zes (drie per persoon).

3. Het uiteindelijke werkstuk dient er als volgt uit te zien en wordt daarop ook beoordeeld:
●
●
●
●

Voorkant met daarop: de titel, naam, klas, inleverdatum, eventueel versierd met mooie
tekening of kopie.
Inhoudsopgave met daarin de verdeling in hoofdstukken en de nummers van de
bladzijden.
Inleiding met daarin een motivatie (= uitleg) waarom je voor dit onderwerp hebt
gekozen.
De tekst van het werkstuk (= de hoofdstukken). Het moet een logisch en kloppend
verhaal zijn. Let op de spelling!!!

●

Een literatuurlijst (= lijstje van de boeken en andere zaken die je hebt gebruikt als
informatiebron).
bijv.: Boeken:

Titel:
Aardbevingen
De aardbeving in Kobe

Auteur:
F. de Boer
P. de Graaf

Uitgeverij:
Standaard
Uitgeverij Bal

Internetsites: www.aardbevingen.nl
www.deaarde.com
●

Lever je werkstuk netjes in in een mapje.

Heel veel succes en plezier met het maken van het werkstuk !!!
Juf Femke
P.S.

Heb je vragen, kun je bij mij terecht. Wacht hiermee niet tot het laatste moment! Kom
hiermee na schooltijd, zodat er genoeg tijd is.

