
Werkstuk Website Groep 7/8 

Het maken van een werkstuk website staat weer op de planning. Hieronder staat een stappenplan 

dat hulp kan bieden.  

1. Kies een geschikt onderwerp! 

Maak hierbij bijvoorbeeld gebruik van de info boekjes op school. Vervolgens laat ik mijn 

onderwerp eerst goedkeuren op school.  

Stel jezelf hierbij de volgende vragen: 

- Wat weet ik er al van? 

- Vind ik het interessant? 

- Kan ik er voldoende informatie over vinden? 

- Vind ik het onderwerp niet te moeilijk of te gemakkelijk?  

- Heb ik dit onderwerp nog niet behandeld? 

 

2. Materiaal verzamelen.  

Als je een onderwerp gekozen hebt, ga dan boeken, tijdschriften, werkbladen, folders en 

dergelijke verzamelen. Ook is het gebruik van internet een geschikte manier om aan 

informatie te komen.  

 

3. Lezen 

Lees je gevonden informatie vervolgens aandachtig door of bekijk het aandachtig. 

 

4. Ordenen 

Maak een keuze uit de informatie. Stel jezelf hierbij de vraag welk materiaal je goed kunt 

gebruiken en welk niet. Bekijk het materiaal dat je kunt gebruiken nog een keertje goed.  

 

5. Schema maken. 

Een boek is vaak verdeeld in hoofdstukken. Een hoofdstuk is weer verdeeld in kleine stukken 

of alinea’s. Maak ook voor jouw werkstuk website zo’n verdeling in hoofdstukken. Verdeel 

eventueel ook een hoofdstuk weer verder in kleine stukken. Dit schema is belangrijk. Het is 

de kapstok voor je hele werkstuk website. We noemen dit dan pagina’s en sub pagina’s.  

 

6. Stukjes schrijven.  

Maak nu een samenvatting van elk hoofdstuk. Kijk of het je lukt om ook iets te schrijven 

typen over jouw eigen ervaringen met het oog op je gekozen onderwerp. Ook zou je iemand 

kunnen interviewen die iets over jouw onderwerp weet. Gebruik zoveel mogelijk je eigen 

woorden. ‘Boeken- of internettaal’ is niet echt geschikt.  

 

7. Tekstverwerking 

Houd rekening met foto’s en of tekeningen die bij de tekst moeten komen staan. Zorg dat 

het er overzichtelijk uitziet en dat er niet te veel op een pagina komt te staan.  

 

8. Illustraties 

Zoek geschikte plaatjes en tekeningen en zet ze op de juiste plaats.  

 

9. Inhoudsopgave Homepage 

Maak een geschikte inhoudsopgave homepage waarin je jou onderwerp kort maar krachtig 



uitlegt en onderverdeelt. Vermeld de pagina’s en de verschillende sub pagina’s. Een 

voorwoord of een nawoord kan ook op je homepage staan. Dit mag, is geen verplichting.  

 

10. Voorwoord 

Hierin vertel je in het kort waarom je het onderwerp hebt gekozen. Ook kun je aangeven 

welke leerdoelen je wilt behalen.  

 

11. Nawoord 

Hierin vertel je in het kort wat je hebt geleerd tijdens het maken van jouw werkstuk. Ook kun 

je aangeven of je vooraf gestelde leerdoelen hebt behaald. Daarnaast kun je mensen 

bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan het werkstuk.  

 

12. Bronvermelding 

Vermeld ook waar je alle informatie gevonden hebt. Zo’n overzicht wordt een 

bronvermelding genoemd. Vermeld het adres van de internetsites. Vermeld ook de titel en 

schrijver van de boeken. Zet deze bronvermelding op de laatste pagina. 

 

13. Omslag Lay-out 

Maak een mooie omslag lay-out. Zorg dat het geen kliederboel wordt, kijk bijvoorbeeld goed 

naar de kleuren van je achtergrond en de kleur van je tekst etc.  

 

 
Waar moet je werkstuk website aan voldoen? 

- De hoeveelheid tekst zonder illustraties is MINIMAAL 5 pagina’s. Meer mag natuurlijk 
altijd, graaf zelfs! 

- Vijf hoofdstukken/ tabbladen. Meer mag natuurlijk altijd.  
- Elk hoofdstuk bestaat uit tekst aangevuld met 1 of meer illustraties.  
- Lettertype CALIBRI met lettergrootte 12! 
- Je maakt minstens een pagina met daaronder 2 verschillende sub pagina’s  
- Het kan zijn dat je thuis niet aan je werkstuk website kunt werken. Dan is er in overleg met 

de leerkracht altijd een mogelijkheid om op school of na schooltijd er aan te werken.  
- Inleveren en presenteren op een datum naar keuze voor de carnavalsvakantie van 14 

februari.  
 
Succes! 
 
Mocht u als ouder nog vragen hebben, loop dan gerust even binnen bij de juf of meester van 
groep 7/8. Graag mailen i.v.m. corona.  
 

 

 

 


