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Stap 1

volgende 
pagina!

Kies je onderwerp

Denk hieraan:

Vind je het onderwerp leuk?

Wil je graag meer over het onderwerp weten?

Is het onderwerp niet te groot?

Is het onderwerp niet te klein?

Is er genoeg informatie over het onderwerp te vinden?

Stap 2 Maak een woordspin
Dat doe je zo:

Zet in het midden wat je onderwerp is.

Schrijf in steekwoorden op wat je al van het onderwerp weet.

Schrijf in steekwoorden op wat je nog wilt weten.

Bedenk of er nog meer dingen zijn die met het onderwerp te maken hebben.

Klaar? Geef alle woorden die bij elkaar horen dezelfde kleur.

Geef alle kleuren een titel.

Bedenk bij iedere titel een vraag met een vraagwoord (hoe, wat, waar, 

waarom, wanneer).



Stap 3 Zoek naar informatie

Zoek bijvoorbeeld in de bibliotheek of op internet. 

Je kan ook een expert interviewen.

Bedenk bij welk thema jouw onderwerp hoort. Zoek binnen dat thema naar boeken.

Boek gevonden? Bekijk de inhoudsopgave, bekijk de plaatjes en lees een paar stukjes tekst.

Leen het boek als je denkt dat er nuttige informatie in staat. Thuis ga je pas echt lezen.

Gebruik een zoekmachine. Het liefst eentje speciaal 

voor kinderen.

Bedenk duidelijke zoekwoorden.

Open de sites waarvan je denkt dat er nuttige 

informatie op staat.

Kijk naar de plaatjes en lees een paar stukjes tekst.

Beslis of de informatie nuttig is. 

Geeft het antwoord op een van je vragen?

Beslis of de informatie betrouwbaar is.

Houd je een interview? Denk dan hieraan:

Bedenk wie je kan interviewen. Welke expert weet veel over jouw onderwerp?

Vraag of je de expert mag interviewen. Leg uit waarom je dat graag wilt.

Bedenk de vragen die je aan de expert wilt stellen. Schrijf ze in een logische 

volgorde op.

Neem het gesprek op. Je kan ook korte notities maken tijdens het interview.

Schrijf de antwoorden zo snel mogelijk na het interview op. Dan zitten de 

antwoorden nog vers in je hoofd.
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klaar!

Ga je naar de bieb? Denk dan hieraan:

Zoek je op internet? Denk dan hieraan:

Houd je een interview? Denk dan hieraan:


