
Stappenplan Werkstuk groep 6-7-8 
 

1. Kies een onderwerp 

a. Bedenk over welk onderwerp je een werkstuk wilt gaan 
maken.  

b. Kies een onderwerp waar je zelf al iets vanaf weet en/of 
waarover je veel informatie denkt te kunnen vinden.  

 
2. Maak een mindmap 

a. Elk hoofdstuk komt op een nieuwe tak. 

b. Je maakt minimaal 5 takken, dus minimaal 5 hoofdstukken. 
c. Gebruik de studiewijzer om te kijken welke hoofdstukken je 

zou kunnen maken. 
 

3. Laat je mindmap aan de juf/meester zien.  
a. Je krijgt feedback op je mindmap, hierna kun je deze nog 

aanpassen. 
 

4. Bronnen 
a. Gebruik minimaal 5 bronnen (dus 5 internetsites, 5 boeken, 3 

boeken en 2 internetsites enz.). 
b. Hieronder zie je een schema die je kunt gebruiken voor het 

opschrijven van je bronnen. 
 

Gevonden internetadressen: 

Internetadres 

www. 

www. 

www. 

www. 

www. 

 

Gevonden boeken: 

Titel: 

Schrijver: 

Titel: 

Schrijver: 

Titel: 

Schrijver: 

Titel: 

Schrijver: 



5. Het schrijven van de hoofdstukken 

a. Begin met het schrijven van de hoofdstukken met informatie. 
b. Schrijf een inleiding; waarom heb je voor dit onderwerp 

gekozen, maak de lezer enthousiast om het werkstuk te lezen 

enz. 
c. Schrijf een nawoord; wat heb je geleerd van het maken van 

dit werkstuk, wat ging goed, wat ging minder goed, wat zou je 
de volgende keer anders doen, enz. 

d. Maak een voorkant; op de voorkant moet de titel staan, je 
naam, de klas en de datum waarop je het werkstuk inlevert.  

e. Schrijf een inhoudsopgave. 
f. Maak een bronvermelding; schrijf de bronnen op die je 

gebruikt hebt voor het maken van het werkstuk. Als je een 
internetsite hebt gebruikt, noteer dan het hele adres van deze 

site. Als je informatie uit een boek hebt, noteer van dit boek 
dan de titel en de schrijver.  

g. Zoek plaatjes die goed bij de tekst passen. De plaatjes 
moeten bij de tekst horen en iets toevoegen, niet zomaar een 

leuk plaatje toevoegen. 

 
6. Lever je werkstuk voor de eerste keer in. 

a. Je krijgt van de juf/meester feedback op de eerste versie van 
je werkstuk. Hierna heb je nog tijd om je werkstuk aan te 

passen. Je krijgt hier dus nog geen definitief cijfer. 
 

7. Verbeter je werkstuk naar aanleiding van de tips van de 
juf/meester. 

a. Nu heb je de tijd om het werkstuk aan te passen. 
 

8. Inleveren definitieve versie van het werkstuk. 
a. Je hebt het werkstuk kunnen aanpassen naar aanleiding van 

de feedback van de juf/meester. Nu moet je het werkstuk 
definitief inleveren en hier krijg je een cijfer voor.  

 

 
Tips: 

 Controleer je werkstuk op de spelling; heb je alle woorden goed 
geschreven? 

 Controleer of de zinnen goed lopen en of het echt in je eigen 
woorden geschreven is. Als je moeilijke woorden gebruikt, zorg dan 

dat je deze ook goed uitlegt.  
 


