
Werkvorm Wist je dat?-kring       

Opdracht:  

Zoek in je informatieboek een aantal leuke of bijzondere wetenswaardigheden op.  

Presenteer deze in de groep. De groep mag verhelderingsvragen stellen.        

 

 

 

Werkvorm Waar of niet waar?         3 
 

Opdracht:  

Jullie vertellen alle drie iets over hetzelfde onderwerp en leggen daarvan de betekenis of het gebruik 

uit. Denk aan een voorwerp, spreekwoord of een woord.  

Jullie stemmen de inhoud van jullie verhalen op elkaar af, maar zorgen ervoor dat maar één van jullie 

verhalen waar is.  

De groep mag aanvullende vragen stellen. Daarna mogen zij kiezen welke van jullie verhalen zij 

denken dat echt waar is.  

 

 

 

Werkvorm Webben 
 

Opdracht: 

Kies een onderwerp: een land, een dier, een plaats, een hobby.  

Bedenk wat jullie over dit onderwerp weten en orden deze informatie in het webmodel.  

Zoek een informatieboek dat meer informatie over dit onderwerp vertelt voor de nieuwsgierige 

lezer.  

  



Werkvorm quizvragen 
 

Opdracht:  

Kies een informatieboek en bedenk een aantal quizvragen. 

Bedenk bij elke vraag een aantal antwoorden, slechts één antwoord kan het goede antwoord zijn.  

Stel de vraag aan de anderen en laat hen kiezen uit jullie antwoorden.  

 

 

 

 

 

Werkvorm inhoudsopgave 
 

Opdracht: 

Kopieer de inhoudsopgave van een informatief boek. Lees een stukje voor en vraag de anderen wat 

de titel van het boek zou kunnen zijn.  

Stel bijvoorbeeld de volgende vragen: 

o Wat voor informatie zou je kunnen vinden bij het hoofdstuk met de titel….?  

o Wie kan iets over dit onderwerp vertellen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkvorm de liegstoel         2 
 

Opdracht: 

Zoek in een tweetal weetjes uit je informatieboek.  

Zet drie krukken voor de klas. Op elke kruk lees of vertel je een weetje uit je boek. Twee komen echt 

uit het boek en één weetje heb je zelf verzonnen of uit het boek helemaal veranderd.  

De anderen raden welke van de krukken de ‘liegstoel’ is.  

 

 

 

Presentatie           2 
 

Opdracht:  

Bereid een korte presentatie voor aan de hand van de volgende stappen.  

1. - Kies een rubriek (aarde en heelal, natuur en milieu, geschiedenis, mens en maatschappij,   

   kunst en cultuur, techniek). 

- Zoek een informatieboek dat je aanspreekt. 

2. - Blader het boek door en kies deelonderwerpen voor je presentatie. Als je de tekst gelezen  

   hebt, komt er dan een vraag in je op? Noteer die vraag om het antwoord later op internet  

   op te zoeken.  



- Vul het webmodel in over welke onderwerpen je in je presentatie wil gaan vertellen. Schrijf  

   er getallen of sleutelbegrippen bij die moeilijk te onthouden zijn.  

3. - Zoek het antwoord op je internetvraag. 

4. - Zoek illustraties of voorwerpen die je bij je presentatie kunt gebruiken. 

5. - Geef de informatie in je eigen woorden. 

- Gebruik het webmodel als hulpmiddel om de deelonderwerpen te ordenen. 

- Vertel per deelonderwerp wat je over het onderwerp hebt gelezen en wat je zelf al wist en  

   laat daarbij de illustraties/voorwerpen zien. 

- Vertel ook welke informatie je op internet hebt gevonden.  

 

 

 

 

 

 

 

 


