Werkstuk
Binnenkort ga je een werkstuk maken.
Allereerst kies je een onderwerp. Voordat je begint aan je werkstuk moet je
eerst je onderwerp aan de leerkracht vertellen. Zo voorkom je dat je heel veel
tijd aan een onderwerp besteedt en een aantal weken later blijkt dat het
onderwerp niet goed genoeg is. Dit is zonde van je kostbare tijd.
Wat moet je verder doen:
- Zoek informatie over het onderwerp. Dit kan je doen op internet of in de
bibliotheek. Maar ook in tijdschriften en kranten.
- Orden de informatie.
- Bedenk wat je over je onderwerp wilt gaan vertellen, in welke volgorde
dat handig is en hoe je het in eigen woorden vertelt.
- Schrijf per hoofdstuk de steunwoorden op. De steunwoorden heb je
nodig om je verhaal te kunnen schrijven.
- Het eerste wat wij doen bij de beoordeling is nagaan of de tekst
letterlijk van internet komt, dus zorg ervoor dat je het echt in eigen
woorden schrijft.
- Verder is het belangrijk dat je 3 (groep 6) of 4 (groep 7 en 8)
hoofdstukken hebt en dat ieder hoofdstuk ongeveer een halve pagina
A4 beslaat. De inleiding, de inhoudsopgave, het slot en de
bronvermelding tellen niet mee als hoofdstuk. Gebruik in je werkstuk
lettertype Arial, lettergrootte 14.
- Zoek er plaatjes en materialen bij. Zorg dat de illustraties bij het
verhaal passen. Schrijf in een paar woorden onder het plaatje wat je er
op ziet.
- Vertel aan het einde van je werkstuk de bronnen die je gebruikt hebt.
Van boeken noteer je de schrijver en titel. Heb je een website gebruikt,
kopieer dan de link van de website. Het liefst de exacte pagina, waar je
de informatie hebt gevonden. Let op: Google is geen bron, maar een
zoekmachine.
- Het belangrijkste vinden we dat je de tekst in je eigen woorden
opschrijft en niet letterlijk van internet kopieert of uit boeken
overschrijft, dit kunnen wij redelijk eenvoudig controleren dus doe het
nou echt niet. Je pleegt dan plagiaat en we kunnen je echt geen
voldoende voor je werkstuk geven. Heb je toch een klein stukje tekst
overgenomen, schrijf dan de link of de titel van het boek er achter.
Bij de beoordeling letten wij op de punten die je op de achterkant van deze
brief ziet staan.
Het werkstuk moet uiterlijk ...................... ingeleverd worden, als je het eerder
af hebt mag je het ook eerder inleveren.
Veel succes!

Beoordeling werkstuk
Naam
Datum

Onderwerp

Over de inhoud:
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-
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+

++

--
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++

Je hebt een inleiding
Je hebt een inhoudsopgave
Je hebt goede hoofdstukken gekozen
Je hoofdstukken staan in de goede volgorde
Je hebt het belangrijkste over je onderwerp goed verteld
Je hebt genoeg tekst
Je hebt alles goed in eigen woorden geschreven
Je legt moeilijke woorden goed uit
Je hebt goed gelet op spelfouten en zinsbouw
Je hebt een bronvermelding gemaakt en verschillende
bronnen gebruikt
Je hebt een slot

Over de verzorging:
Je hebt een mooie verzorgde kaft gemaakt
Je kaft laat duidelijk zien waarover het gaat
Je hebt netjes getypt (Arial, lettergrootte 14)
Je hebt paginanummers
Je plaatjes zijn netjes ingeplakt of ingevoegd
Onder de plaatjes staat wat er op te zien is
Je werkstuk ziet er aantrekkelijk en verzorgd uit

Opmerkingen:

Beoordeling:
Cijfer

