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Zo werkt dit boek

Hallo. Ik ben Gino.
Jij gaat een werkstuk maken.

En dit boek gaat je daarbij helpen.
Er zijn zes stappen: starten, vragen, 

zoeken, vinden, presenteren en terugkijken.
Je leest precies wat je moet doen.
En je krijgt allemaal handige tips.

Hoi. Ik ben Eline.
Bij elke stap krijg je eerst uitleg op de witte blaadjes.
Daarna kun je lezen hoe Gino en ik het aanpakken. 

En dan ga je zelf aan de slag.
Mijn werkstuk gaat trouwens over De Gouden Eeuw.

Dat van Gino over Vliegtuigen.

Gino

Eline

TIP

Op Expeditie Werkstuk
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Op documentatiecentrum.nl/
leerlingen vind je handige 
mini-cursussen en lijsten 

met goede ontderwerpen.
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Kies je onderwerp

STAP 1 Starten

Wat voor onderwerp kies je?
Je werkstuk mag gaan over elk onderwerp dat 
je interessant vindt. Bijvoorbeeld iets wat te 
maken heeft met geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuur, techniek of muziek. Of je maakt het over 
een organisatie zoals War Child, Unicef of Fair 
Trade. 
Op internet en in de bibliotheek kun je ideeën 
opdoen. Kijk ook eens in de Junior Informatie-
en Informatie-boekjes. Kies een onderwerp 
waar je nog niet veel van weet en 
waarover genoeg informatie te vinden is.

Afgelopen zomer ben ik 
voor het eerst met het vliegtuig op 

vakantie geweest. Vooral het opstijgen 
vond ik superspannend. 

Ongelooflijk dat zo’n groot toestel in de 
lucht kan blijven! Ik kies vliegtuigen 

als onderwerp!

Gino

Wat ga je doen?
Je gaat een werkstuk maken in zes stappen. Dat doe je met 
dit werkboek. Om op tijd klaar te zijn moet je goed plannen. 
Dat doe je met een tijdplan. Daarin schrijf je eerst wanneer 
je werkstuk af moet zijn. Daarna schrijf je op wanneer je 
elke stap af wilt hebben. Tijdens het werk probeer je je aan 
de planning te houden. 
Als je een stap af hebt, schrijf je de datum op. Doe je langer 
over een stap, dan probeer je bij de volgende stap wat tijd 
in te halen. Een tijdplan helpt je om op tijd klaar te zijn.

Dit is het tijdplan van Eline. 

Voorbeeld

Naam: Eline
Onderwerp:

Ik wil dit 
af hebben op: 

Ik heb het 
af op: 

Stap 1: Starten Onderwerp kiezen 12 maart 14 maart

Stap 2: Vragen Vragen maken 19 maart

Stap 3: Zoeken Bronnen zoeken 26 maart

Stap 4: Vinden Antwoorden verzamelen 9 april

Stap 5: Presenteren Werkstuk schrijven en afronden
Werkstuk inleveren

23 april
25 april

Stap 6: Terugkijken
Terugkijken naar de voorbereiding 
en het werkstuk zelf 30 april

Ik was ziek. Daardoor 
had ik  stap 1 wat later 

af. Ik doe mijn best 
om stap 2 iets sneller 

te doen.

Eline

als onderwerp!
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Aan de slag

 1 A Vul in: 

Ik moet mijn werkstuk inleveren op: 

Ik heb  weken voor de voorbereiding.

B Ga naar het tijdplan op bladzijde 20. Vul in wanneer je elke stap af wilt hebben. 
Denk eraan dat stap 4 en 5 de meeste tijd kosten. 
Gebruik een agenda of kalender.

 2 A Zoek onderwerpen voor je werkstuk. Kijk op internet en in de bibliotheek 
en praat erover met elkaar.

B Kies drie onderwerpen die je interessant vindt en waar je nog niet veel van weet. 
Je moet er wel genoeg informatie over kunnen vinden.

1

2

3

C Over welk onderwerp schrijf je het liefst? 
Zet daar een kring om.

 3 Hoe ga je je werkstuk maken?

typen          schrijven

 4 Wanneer was je klaar met stap 1? 
Vul dat in op je tijdplan op bladzijde 20.

Heb je je planning gehaald?  ja nee, want

Heb je alle opdrachten van stap 1 gedaan? 
Laat je werkboek dan aan je leerkracht zien.

GEZIEN

TIP

Op Expeditie Werkstuk
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Op documentatiecentrum.nl/
leerlingen vind je 

websites met allerlei 
onderwerpen




