Werkblad onderzoeken doe je zó
Dat doet hij normaal nooit!
Groep: __________________________________
Naam: ________________________________

stap 1
Je gaat onderzoek doen over honden. Je onderzoekt een onderwerp waar je (nog) niet
zoveel over weet. Wat is je onderzoeksvraag?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

stap 2
Maak een plan. Hoe ga je het onderzoek uitvoeren?
•

•

•

•

Wie zoekt informatie op in boeken of internet?
_____________________________
_____________________________
Bij wie kun je (nog meer) informatie halen?
_____________________________
_____________________________
Hoe ga de gevonden informatie verzamelen?
_____________________________
_____________________________
Hoe wil je het antwoord op je onderzoek (de conclusie) presenteren aan de rest
van de groep?
_____________________________
_____________________________

stap 3
Voer het plan uit.
Verdeel de taken. Wie doet wat?
naam: __________________
naam: __________________
naam: __________________
naam: __________________

taak:
taak:
taak:
taak:

________________________
________________________
________________________
________________________

stap 4
Na het uitvoeren van jullie plan heb je een antwoord op de onderzoeksvraag. Wat is de
conclusie van het onderzoek? Schrijf het op.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

stap 5
Maak een presentatie van de conclusie. Vertel in de presentatie:
- wat de onderzoeksvraag was (en waarom je dat wilde weten);
- hoe je het onderzoek aangepakt hebt;
- wat de conclusie is.
Gebruik plaatjes en/of filmpjes om de presentatie interessanter te maken.
stap 6
Bekijk de presentaties van anderen. Welke vragen komen bij je op?
Schrijf ze hier op en stel ze na afloop van de presentatie.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
stap 7
Bekijk de verdiepingsvraag op het digibord.
Vul ook de evaluatie hieronder in.
Lees de zin. Kleur het aantal bolletjes waarvan jij vindt dat het past bij jullie onderzoek.
We hebben veel bronnen bekeken.
-      +
We hebben ook experts (of ervaringsdeskundigen) gebruikt als bron.
-      +
We hebben van tevoren een plan gemaakt.
-      +
We hebben de taken eerlijk verdeeld.
-      +
We hebben een conclusie kunnen trekken.
-      +
We hebben ons onderzoek en de conclusie gepresenteerd.
-      +
We hebben geleerd van ons onderzoek en van de onderzoeksvraag.
-      +

