
Werkstuk en spreekbeurt 
 
Je gaat een werkstuk maken en ook een spreekbeurt houden. Deze brief gaat over 
de manier waarop je dit gaat aanpakken. 
 
Het werkstuk moet klaar zijn op vrijdag 5 februari 2016 
 
Algemene tips 

- begin op tijd 
- wacht niet tot het laatste moment met het uitprinten van je werkstuk 
- vraag op tijd hulp van je leerkracht of anderen 
- schrijf je werkstuk in je eigen woorden, gebruik geen woorden die je zelf niet 

begrijpt. 
- Schrijf geen hele stukken tekst over, maar vertel ze in je eigen woorden na. 
- Gebruik eventueel plaatjes en tekeningen  
- Zorg dat je werkstuk er verzorgd uitziet 
- Gebruik niet alleen internet. Je moet ook gebruik maken van boeken. 

 
 
De voorbereiding: 
Wanneer je een werkstuk gaat maken is het eerst belangrijk om een onderwerp te 
kiezen; kijk bijvoorbeeld alvast in de bieb, dan weet je ook dat er boeken over je 
onderwerp zijn. Nadat je je onderwerp  hebt kun je door het maken van een 
woordveld of door het stellen van vragen over het onderwerp bepalen waar de 
hoofdstukken van je werkstuk over gaan. 
 
Tips: 

- kies een onderwerp waarover je  nog iets kunt ontdekken. Het is de bedoeling 
dat je zelf ook nieuwe dingen ontdekt door het maken van dit werkstuk. 

- Pas op dat je niet een te groot onderwerp neemt. Bijvoorbeeld:” de tweede 
wereldoorlog” is erg groot, “Anne Frank” is dan een betere keus. 

- Groep 6 mag zijn werkstuk over een huisdier doen, groep 7 en 8 niet. 
 
 
Wanneer je je onderwerp en de hoofdstukken hebt bedacht laat je deze aan je 

juf of meester zien, wij kunnen dan ook nog meedenken. 
 
Verzamelen 
Nu kan je informatie gaan verzamelen: 

- je kunt naar de bibliotheek gaan om boeken over dit onderwerp te zoeken. 
- Je kunt op internet kijken of er sites zijn over het  onderwerp 
- Je kunt kijken of je naar een museum of iets dergelijks kan gaan om meer te 

weten te komen 
- Misschien ken je iemand die je meer kan vertellen of die je kan interviewen. 
- Het is handig om meteen een lijstje bij te houden van boeken, websites en 

dergelijke die je gebruikt, dan hoef je niet zo te zoeken wanneer je je 
bronvermelding moet maken. 

 



 
 
Een werkstuk 
Een compleet werkstuk bestaat uit de volgende onderdelen: 

- een voorblad 
- een inhoudsopgave 
- een inleiding 
- de hoofdstukken 
- een slot 
- een bronvermelding 

 
De hoofdstukken 
Nu kan je gaan schrijven aan de hoofdstukken van je werkstuk. Elk hoofdstuk heeft 
een titel. Zorg dat je hoofdstuk ook daar over gaat en dat er plaatjes bijstaan die erbij 
passen. 
Plaatjes kunnen van internet komen, maar denk ook aan folders, foto’s, tekeningen 
of natekenen uit boeken.  
 
De inleiding 
Nadat je je hoofdstukken hebt geschreven kan je de inleiding gaan maken. Hierin 
schrijf je welk onderwerp je hebt gekozen en vooral ook waarom!  
 
Het slot 
In het slot schrijf je wat je allemaal hebt gedaan om dit werkstuk te maken; 

- heb je hulp gehad? 
- Hoe vond je het om dit werkstuk te maken? 
- Wat heb je geleerd door het maken van dit werkstuk? 

 
De bronvermelding 
In de bronvermelding maak je een lijst van alle boeken, websites, tijdschriften en 
andere dingen die je gebruikt hebt om informatie vandaan te halen. 

- wanneer je een boek noemt, noem je de titel en de schrijver 
 
De inhoudsopgave 
Wanneer je alle stukken van je werkstuk af hebt, kan je zorgen dat alle bladzijden 
een nummer hebben en de inhoudsopgave maken. Dit is een lijst waarop alle 
onderdelen van je werkstuk worden genoemd. Erachter staat op welke bladzijde je 
deze kan vinden. 
 
Het voorblad 
Wanneer je werkstuk helemaal geschreven is moet je nog een voorblad maken. Dit is 
de voorkant van je werkstuk, dus ook het visitekaartje. Dit moet er uitnodigend 
uitzien. Zorg dat er in ieder geval de volgende dingen opstaan; 

- de titel van je werkstuk 
- je naam 
- de groep waarin je zit 
- het is leuk als je aan het voorblad al kan zien waar het werkstuk over gaat. 

 
 



Een spreekbeurt 
 
Wanneer je een spreekbeurt maakt, ga je eigenlijk op dezelfde manier aan het werk 
als bij een werkstuk.  
Het grootste verschil is dat je nu zelf het visitekaartje bent! Behalve de inhoud is 
vooral jouw presentatie belangrijk. 
 
Algemene tips 

- begin op tijd 
- Je spreekbeurt gaat over een ander onderwerp dan je werkstuk. 
- schrijf je spreekbeurt niet helemaal uit, het is geen werkstuk, maar werk met 

kaartjes per onderwerp, of een blad met steekwoorden. 
- Denk goed na wat je kan laten zien of voordoen. Plaatjes moeten  groot 

genoeg zijn. 
- wacht niet tot het laatste moment met voorbereiden en zorg dat je ook tijd hebt 

om de presentatie te oefenen. 
- Kom op tijd met vragen bij je juf of meester, we denken graag met je mee. 

 
Voor de spreekbeurt worden met ieder kind aparte afspraken gemaakt. Jij gaat je 
spreekbeurt houden op ………………………………………………………………… 
 
 
 
Veel succes en plezier, we zijn erg benieuwd naar het resultaat! 
 
De bovenbouwleerkrachten 


