
Het maken van een werkstuk
1a. Bedenken
Bedenk een geschikt onderwerp.Geef het daarna door aan de leerkracht.
Het werkstuk wordt gemaakt in Google docs/Microsoft Word.

1b. Zoeken
Ga in boeken en op internet informatie zoeken over het onderwerp. Wanneer je
internet gebruikt is het misschien makkelijk om de pagina’s met info uit te printen.
Maak dan een goede keuze, waar je wat over wilt vertellen! Je maakt dan een
hoofdstukindeling.

2. Maak een mooie/passende voorkant
- Titel van je werkstuk
- Een mooie plaat/foto
- Onderaan zet je je Naam/Groep/school/datum

Je moet het werkstuk inleveren vóór de voorjaarsvakantie

3a. Schrijf een voorwoord.
Hierin komt te staan :

● Waarom je voor dit onderwerp kiest. (Probeer meer te schrijven dan (“Ik vind
het een leuk onderwerp”)

● Wat wil je leren
● Hoe je te werk wilt gaan met het schrijven van je werkstuk.
● Dat je de lezer iets toe wenst tijdens het lezen.

3b. Inhoudsopgave
Titels van de hoofdstukken met daarnaast de paginanummers waarop het hoofdstuk
begint

4. Hoofdstukken
● Je hebt in ieder geval 5 hoofdstukken.

1/3 plaatje en 2/3 tekst
● Er is een logische volgorde
● Je zinnen zijn in eigen woorden getypt en voor iedereen te begrijpen
● Je zinnen lopen lekker, geen spelfouten en voldoende informatie over het

onderwerp.

5. Nawoord
In je nawoord schrijf je hoe het maken van het werkstuk is bevallen.
Wat viel er mee/tegen?
Wat was moeilijk/makkelijk?
Veel hulp nodig gehad?



6. Lay-out (hoe je werkstuk eruit ziet.)
Schrijf de tekst in JE EIGEN WOORDEN, zoals je ook met je vrienden of vriendinnen
praat. Wat zijn dan moeilijke woorden? Het kan best zijn dat je de woorden begrijpt,
maar NOOIT in het echt gebruikt.
Maak gebruik van één lettertype=Calibri grootte 12
De titel moet groter zijn.

7. Literatuurlijst
Hier typ je:
Gelezen boek - Schrijver - Titel - jaar van uitgave
Websites - naam van de site en url

Het werkstuk komt er als volgt uit te zien :

- Voorkant
- Voorwoord
- Inhoudsopgave

- Hoofdstukken (minimaal 5)
- Nawoord
- Literatuurlijst

Werkstuk klaar?
Als je werkstuk klaar is, kijk en lees deze dan nog eens goed door!!!
Staan er geen schreiffauten?
HOOFDLETTERS gebruikt?
Komma’s gezet? Vraagtekens geplaatst!!!??

Kijk op de website ook naar de beoordeling en een voorbeeld

Succes ermee!!


