Lieve groep 7,
Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Juf Lynn en ik missen jullie ontzettend en we hopen dat
we elkaar snel weer zien.
Juf Lynn en ik hebben een nieuwe opdracht voor jullie. Je gaat een werkstuk maken. Dit
werkstuk maak je voor een punt die hoort bij begrijpend lezen. Want om een werkstuk te
kunnen maken, moet je begrijpen wat er in de tekst staat.
De volgende vragen ga ik beantwoorden:
1. Wat is een werkstuk?
2. Waar kan ik informatie vinden voor mijn werkstuk?
3. Hoe kies ik een onderwerp?
4. Hoe ga ik beginnen?
5. Hoe maak ik mijn werkstuk?
6. Waar moet ik op letten bij het maken van een werkstuk?
7. Hoe maak ik een nieuw Word document?
8. Hoe lever ik mijn werkstuk in?
9. Waar let de juf op bij het geven van een punt?
10. Kort in een overzichtelijke mindmap de stappen die je moet maken.
11. Ik heb een vraag aan de juf.
Vraag 1: Wat is een werkstuk?
In een werkstuk schrijf je allemaal informatie over een bepaald onderwerp. Je gaat voor een
werkstuk nieuwe informatie opzoeken in boeken en op verschillende internetsites. De
informatie die je gevonden hebt, schrijf je in Word op de computer. Hoe je dat moet doen,
leg ik bij vraag 7 uit.
Vraag 2: Waar kan ik informatie vinden voor mijn werkstuk?
Je kunt informatie vinden op de volgende sites:
• www.koekeltjes.nl
• https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/home.html
• Op het beginscherm van Miloo staat een tegeltje van het documentatiecentrum.
Vraag 3: Hoe kies ik een onderwerp?
Kijk op de site van de bibliotheek of het documentatiecentrum welke onderwerpen er
allemaal zijn. Kies een onderwerp dat je leuk lijkt en ga wat filmpjes erover bekijken en
informatie lezen. Vind je het onderwerp nog steeds leuk, dan kies je daarvoor. Anders zoek
je gewoon verder.
Vraag 4: Hoe ga ik beginnen?
• Je hebt een onderwerp gekozen.
• Ga nu informatie over het onderwerp opzoeken en maak aantekeningen.

Hoe doe ik dat?
Tijdens het lezen of het beluisteren van een video, maak je aantekeningen van belangrijke
informatie die je in je werkstuk wilt opschrijven. Beluister je een video, zet dan tussentijds
de video even stop om de nieuwe informatie op te schrijven.
Het kan zijn, dat je niet alles zomaar begrijpt wat je leest of hoort. Zoek dan op
www.koekeltjes.nl uitleg hierover. Zodra je het nu wel begrijpt, kan je verder met de tekst of
het filmpje. Het is heel belangrijk dat je dit doet. Zo leer je veel over het onderwerp.
Vraag 5: Hoe maak ik mijn werkstuk?
Je hebt informatie opgezocht. Deze ga je nu opschrijven in een werkstuk. Je maakt eerst
verschillende hoofdstukken. Daarna ga je de nieuwe informatie in de hoofdstukken
opschrijven. Vaak moet je nog wat extra informatie opzoeken en ontdek je weer nieuwe
informatie. Dan maak je gewoon nog een hoofdstuk erbij.
Bijvoorbeeld:
Je maakt een werkstuk over vulkanen. Je hebt de volgende hoofdstukken:
1. Wat is een vulkaan?
2. Hoe ontstaat van een vulkaan.
3. Bekende vulkanen over de hele wereld.
Vraag 6: Waar moet ik op letten bij het maken van een werkstuk?
• Het is belangrijk dat je mooie zinnen maakt. Houd zinnen kort. Aan het begin van een
zin schrijf je een hoofdletter en je sluit de zin af met een punt, vraagteken of
uitroepteken.
• Let op hoe je de woorden schrijft. Spelfouten staan niet netjes.
• Je schrijft zelf de zinnen. Je gaat niet knippen en plakken van internet.
• Je maakt het werkstuk in Word. Hoe je een Word document maakt staat bij vraag 7.
• Je maakt zeker 3 hoofdstukken. Meer mag altijd.
• Je schrijft zeker twee bladzijden vol. Meer mag altijd.

Vraag 7: Hoe maak ik een nieuw word document?
1) Je gaat naar het beginscherm van
Miloo

2) Je klikt op het vierkantje links onderaan in de hoek

3) Je klikt op het volgende vierkantje

4) Zie je geen vierkantje. Klik dan op het huisje. Begin dan weer bij stap 2.

5) Ga naar de Onedrive

6) Klik op het + teken

7) Kies voor: Nieuwe Word

8) Geef het document een naam.
Bijvoorbeeld werkstuk vulkanen en druk op:
maak bestand

9) Zoek je Word document tussen je bestanden.
Klik twee keer op het tegeltje.
Staat je document er niet bij, kijk dan op de volgende
pagina. Klik daarvoor op het witte bolletje onderaan
en je gaat naar de volgende pagina.

10) Klik dan op: openen

11) Nu kan je in het document
schrijven. Dat wat je schrijft wordt
automatisch opgeslagen.

12) Voordat je afsluit check even of het allemaal wel
goed opgeslagen is

Vraag 8: Hoe lever ik mijn werkstuk in?
•

Ben je klaar met je werkstuk en wil je deze inleveren
dan klik 1 keer op Bestand

•

Klik dan op Opslaan als

•

Klik dan op sla online een kopie op

•

Klik op opslaan in een andere map en daarna
opslaan

•

klik op mapje inlevermap werkstuk

•

klik dan op opslaan

•

Je werkstuk staat nu in de inlevermap. Ik kan het werkstuk nu nakijken. Je ziet
ook de werkstukken van andere kinderen staan. Open deze niet! Ik kan zien
wie een werkstuk geopend heeft. Dus niet doen!

Vraag 9: Waar let de juf op bij het geven van een punt?
• Het is belangrijk dat je de informatie in je eigen woorden hebt opgeschreven.
• Je maakt 3 hoofdstukken (meer mag maar hoeft niet)
• Je schrijft 2 bladzijdes (meer mag maar hoeft niet)
• Spelfouten tellen niet mee.
• Je begint de zin met een hoofdletter en eindigt met een punt, vraagteken of
uitroepteken.

Vraag 10: Nog even kort de stappen die je moet maken

Vraag 11: Ik heb een vraag aan de juf?
Heb je nog vragen. Stuur mij een mail. marian.bex@movare.nl

