Werkstuk wizard

Werkstuk wizard
Naam:
Inleverdatum:
Op …………. is de uiterlijke inleverdatum voor jouw werkstuk. Om jou te helpen geven wij
jou wat tips om een goed werkstuk in te kunnen leveren. We zijn benieuwd naar het
resultaat! Je mag het werkstuk natuurlijk ook eerder inleveren.


Zorg voor een mooie en originele voorkant.



Dan komt er een blad met de titel van je werkstuk. Zet daarop jouw naam en de
datum.



Daarna komt een blad met de inhoudsopgave. Hier schrijf je de hoofdstukken op van
jouw onderwerp.



Na de inhoudsopgave maak je een bladzijde met een woordspin over jouw
onderwerp.
(Dit kun je gebruiken om later de hoofdstukken van jouw werkstuk in te delen).



Op de volgende pagina volgt de inleiding. Hierin vertel je waarom je jouw onderwerp
gekozen hebt.



Daarna volgen de hoofdstukken van jouw werkstuk.
Elk hoofdstuk werk je uit op een nieuwe bladzijde. Zorg voor een duidelijk leesbaar
lettertype en een maximale lettergrootte van 14.
Groep 5:
minimaal 5 hoofdstukken
Groep 6:
minimaal 6 hoofdstukken
Groep 7 en 8: minimaal 7 hoofdstukken



Probeer ook plaatjes vanuit de computer direct in jouw werkstuk te plakken. Vind je
dit moeilijk, dan mag je zelf tekeningen en plaatjes toevoegen.



Dan kom je aan het einde van jouw werkstuk. Hier maak je een nieuwe bladzijde met
een nawoord. Hier beschrijf je hoe je aan jouw werkstuk hebt gewerkt, hoe je het
vond en wat je er van geleerd hebt.



Zit je in groep 7-8, dan maak je tenslotte nog een bronvermelding. Dit is een bladzijde
met boektitels, internetsites en overige bronnen die je gebruikt hebt voor dit werkstuk.
Als je informatie krijgt van een persoon die veel van jouw onderwerp afweet, plaats
dan ook het interview in het werkstuk.



Tip: Vind je het moeilijk om een onderwerp te verzinnen met bijbehorende
hoofdstukken, kijk dan eens op onze schoolsite. Daar staan hulpvragen die je kunnen
helpen bij het maken van je werkstuk.

