Werkstuk en spreekbeurt
Je gaat een werkstuk maken over een onderwerp dat je zelf
gekozen hebt. De inleverdatum van het werkstuk schrijf je
hiernaast op het formulier. Aan de hand van dit werkstuk geef je
een spreekbeurt.

:

Hoe ga je te werk bij het maken van een werkstuk?
1. Je kiest een onderwerp.
2. Maak hierbij een mindmap of woordweb. Deze wordt aan je verslag toegevoegd.
3. Kies vanuit je mindmap/woordweb minimaal 6 verschillende onderwerpen om hoofdstukken
over te schrijven.
4. Zoek informatie van internet, uit de bibliotheek en het documentatiecentrum op school. We
willen graag dat je naast het internet, minimaal 2 boeken gebruikt om informatie uit te
halen. Zorg ervoor dat je de tekst in eigen woorden hebt overgenomen, leg moeilijke
woorden uit en bedenk of het om betrouwbare informatie gaat. Vraag bij twijfel over de
betrouwbaarheid van een bron je leerkracht om hulp.
5. We willen graag weten waar je de informatie vandaan hebt gehaald. Voeg een bronnenlijst
toe. (Noem de titel en schrijver van de boeken en kopieer het webadres waar je de
informatie hebt gevonden). Eventueel kun je ook nog een jaartal toevoegen.
6. Opbouw van het werkstuk:
 Kaft (voorblad)
Inclusief titel en naam en een plaatje
 Inhoudsopgave
Hier staan alle hoofdstukken (ook inleiding, slot en bronnenlijst) + paginanummers.
 Inleiding
Hier staat bijvoorbeeld in wat je onderwerp is, waarom je dit onderwerp hebt
gekozen, waar je het over gaat hebben en wat voor ervaringen of herinneringen je
zelf hebt aan het onderwerp.
 Kern
Deze bestaat uit alle verschillende hoofdstukken (minimaal 6). De informatie voor de
kern haal je uit minimaal 2 boeken (of andere papieren bronnen). Daarnaast haal je
informatie van het internet (maak bijvoorbeeld gebruik van de site www.docukit.nl).
Zorg ervoor dat de hoofdstukken in een logische volgorde staan.
 Slot
Hier staat bijvoorbeeld in wat je van het maken van dit werkstuk geleerd hebt, wat je
het leukste vond, wat je lastig vond of een soort conclusie over je werkstuk.
 Bronnenlijst
Je vermeldt welke boeken en websites je hebt gebruikt. Bij boeken vermeld je de
titel, de schrijver en eventueel de serie en het nummer. Bij websites vermeld je het
hele webadres (dus niet alleen www.google.nl).
 Mindmap (of woordweb)
Deze maak je met je juf/ meester in de klas. In het
midden staat je gekozen onderwerp.
Meer informatie over het maken van een werkstuk en het houden van
een spreekbeurt kun je vinden op de site:
https://www.nicolaasschool.net/downloads
 ‘Het maken van een werkstuk’
 ‘Het houden van een spreekbeurt’

