
Meesterstuk leerjaar 6 

Versie A (2017-2018) 
 

Wat is het onderwerp van het meesterstuk en wanneer moet het klaar zijn? 

Je gaat een verslag maken waarin je ons meeneemt in jouw wereld.  
Het Meesterstuk moet 25 mei 2018 worden ingeleverd. 

Waar ga je over vertellen? 

Over mij! Mijn familie! 

Jouw geboorte: 
- De datum, tijd, gewicht en lengte. 
- Waren er bijzonderheden rond jouw 

geboorte? 
- Wat was er in het nieuws toen jij 

geboren werd? 
- Schrijf een lopend verhaal over jouw 

leven. Van je geboorte tot nu.  
- Maak een collage met foto’s van jou.  

(ongeveer 10 foto’s, uit verschillende jaren) 

Samenstelling en historie: 
- Hoe was de samenstelling van jullie gezin 

toen jij geboren werd? 
- Hoe is het nu? Zijn er dingen veranderd? 
- Waar wonen jullie nu? Beschrijf de 

omgeving waarin je woont. 
- Maak een stamboom van papa’s of 

mama’s kant. (max. 100 jaar terug) 
- Waar ligt de oorsprong van jullie familie?  

(Aangezien Dronten er vroeger nog niet was) 

 

Probeer jouw meesterstuk zoveel mogelijk in een lopend verhaal weer te geven.  
Heb je extra weetjes, leuke foto’s of leuke verhalen over jezelf, het gezin of de familie?  
Neem deze mee in jouw verslag! We vinden het leuk om jou te leren kennen. 

Hoe ga je dat doen? 

Je gaat graven in je eigen historie. Dit kun je het beste doen door veel te vragen aan mensen om je 
heen. Daarbij is het slim om (belangrijke) informatie uit deze gesprekken op te schrijven. 

Op school krijg je les over de hoofdstukken. Je krijgt voorbeelden, we leggen uit wat de bedoeling is 
en hoe je dit het beste kunt gaan aanpakken. We voeren controles uit over hoe ver je bent. 

Opmaak en verzorging  

Voorkant Hierop staat je naam, jaar- en stamgroep, onderwerp en datum. Je kunt de 
voorkant iets extra’s meegeven door er een mooie foto, tekening of plaatje 
toe te voegen. Deze moet wel raakvlak hebben met het onderwerp. 
 

Inhoudsopgave Hier laat je zien welke hoofdstukken je hebt gemaakt. Achter de 
hoofdstukken laat je zien op welke bladzijde het hoofdstuk terug te vinden 
is. Het is dus belangrijk dat je paginanummers invoegt. 
 

Inleiding Je gaat in het kort vertellen over jouw verslag. Waar gaat jouw verslag 
over, hoe heb je het opgebouwd en hoe ben je te werk gegaan. 
 

De hoofdstukken Het hoofdstuk over jezelf en over jouw familie. 
Zie verdere uitleg hierboven. 
 

Nawoord Hierin vertel je hoe het was om het meesterstuk te maken. 
Hoe ben je te werk gegaan, hoe was je planning, hoe kwam je aan de 
informatie en wat heb je geleerd? 
 

Bronnenlijst Hierin laat je zien wat je gebruikte bronnen zijn voor jouw meesterstuk.  
Dit kunnen personen, boeken, tijdschriften en/of websites zijn. 
 

Let op! Je verslag bevat maximaal 6 inhoudelijke pagina’s (hoofdstukken).  
 



Beoordeling  

Naam leerling  
Stamgroep  
Jaargroep  6 Versie:  A 
Datum van inleveren  
Datum van nakijken  
 

Onderdeel Beoordeling in bollen Opmerking 

Voorkant 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inleiding 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inhoudsopgave 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inhoud hoofdstuk: 
Over mij! 

1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inhoud hoofdstuk: 
De familie! 

1e 2e 3e 4e 5e  

Extra inhoud 
Indien van toepassing 

1e 2e 3e 4e 5e  

Gebruik van foto’s en 
illustraties 

1e 2e 3e 4e 5e  
 

Nawoord 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Bronnenlijst 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Verzorging 1e 2e 3e 4e 5e  
 

 

Eindbeoordeling 1e bol 2e bol 3e bol 4e bol 5e bol 

Nagekeken door: Handtekening: 
 
 
 
 

 

 

 

Te hanteren normering per onderdeel: 

1e bol: er ontbreekt veel informatie.   

2e bol: bijna alle informatie is aanwezig 

3e bol: alle informatie is aanwezig, er zijn weinig tot geen plaatjes toegevoegd.   

4e bol: alle informatie is aanwezig en voorzien van samenhangende plaatjes. 

5e bol: alle informatie + extra weetjes zijn aanwezig, de plaatjes voegen iets toe aan de tekst.  



Meesterstuk leerjaar 7 

2017-2018 
 

Wat is het onderwerp en wanneer moet het klaar zijn? 

Je gaat een verslag maken waarin je ons meeneemt in jouw wereld. 
Het Meesterstuk moet 25 mei 2018 worden ingeleverd. 

Waar ga je over vertellen? 

Mijn provincie! Mijn land! 

- Verzamel feiten en cijfers over 
Flevoland. Inwonersaantal, 
oppervlakte, aantal steden etc. 

- Wat is de functie van een provincie? 
- Beschrijf de historie van Flevoland. 

(vanaf de prehistorie tot nu) 
- Waar staat Flevoland om bekend? 
 

- Verzamel feiten en cijfers over Nederland. 
Inwonersaantal, oppervlakte, aantal 
provincies, aantal steden etc. 

- Onderzoek de historie van Nederland. 
(vanaf de Romeinse tijd tot nu) 

- Waar staat Nederland om bekend? 
- Hoe wordt Nederland bestuurd?  

  

De punten bij de twee onderwerpen vormen de basis, een opstapje voor het verslag. 
Heb je extra weetjes, leuke foto’s of leuke verhalen? Neem deze mee in jouw verslag!  

Probeer zo veel mogelijk te vertellen in een lopend verhaal. 

Hoe ga je dat doen 

Je gaat zoeken in boeken, tijdschriften en op websites. Ook kun je gesprekken voeren met mensen 
die veel ervaring en/of verstand hebben van een bepaald onderwerp. 

Op school krijg je les over de hoofdstukken. Je krijgt voorbeelden, we leggen uit wat de bedoeling is 
en hoe je dit het beste kunt gaan aanpakken. We voeren controles uit over hoe ver je bent. 

Opmaak en verzorging  

Voorkant Hierop staat je naam, jaar- en stamgroep, onderwerp en datum. Je kunt de 
voorkant iets extra’s meegeven door er een mooie foto, tekening of plaatje 
toe te voegen. Deze moet wel raakvlak hebben met het onderwerp. 
 

Inhoudsopgave Hier laat je zien welke hoofdstukken je hebt gemaakt. Achter de 
hoofdstukken zet je op welke bladzijde het hoofdstuk terug te vinden is. 
Het is dus belangrijk dat je ook paginanummers invoegt. 
 

Inleiding Je gaat in het kort vertellen over jouw verslag. Wat kan de lezer 
verwachten. Waar gaat het over en hoe ben je te werk gegaan. 
 

Hoofdstukken  Het hoofdstuk over jouw provincie en over jouw land. 
Zie verdere uitleg hierboven. 
 

Nawoord Hierin vertel je hoe het was om het meesterstuk te maken. 
Hoe ben je te werk gegaan, hoe was je planning, hoe kwam je aan de 
informatie en wat heb je geleerd? 
 

Bronnenlijst Hierin laat je zien wat je gebruikt hebt aan bronnen voor het meesterstuk. 
Dit kunnen personen, boeken, tijdschriften en/of websites zijn. 
 

Let op! Je verslag bevat maximaal 8 inhoudelijke pagina’s (hoofdstukken).  
 

  



Beoordeling 

Naam leerling  
Stamgroep  
Jaargroep  7 
Datum van inleveren  
Datum van nakijken  
 

Onderdeel Beoordeling in bollen Opmerking 

Voorkant 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inleiding 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inhoudsopgave 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inhoud hoofdstuk: 
Mijn provincie! 

1e 2e 3e 4e 5e  

Inhoud hoofdstuk: 
Mijn land! 

1e 2e 3e 4e 5e  

Extra inhoud: 
Indien van toepassing 

1e 2e 3e 4e 5e  

Gebruik van foto’s en 
illustraties 

1e 2e 3e 4e 5e  
 

Nawoord 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Bronnenlijst 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Verzorging 1e 2e 3e 4e 5e  
 

 

Eind beoordeling 1e bol 2e bol 3e bol 4e bol 5e bol 

Nagekeken door: Handtekening: 
 
 
 
 

 

 

 

Te hanteren normering per onderdeel: 

1e bol: er ontbreekt veel informatie.   

2e bol: bijna alle informatie is aanwezig 

3e bol: alle informatie is aanwezig, er zijn weinig tot geen plaatjes toegevoegd.   

4e bol: alle informatie is aanwezig en voorzien van samenhangende plaatjes. 

5e bol: alle informatie + extra weetjes zijn aanwezig, de plaatjes voegen iets toe aan de tekst.  



Meesterstuk leerjaar 8 

2017-2018 
 

Wat is het onderwerp en wanneer moet het klaar zijn? 

Je gaat een verslag maken waarin je ons meeneemt de wereld in. 
Het Meesterstuk moet 25 mei 2018 worden ingeleverd. 

Waar ga je over vertellen? 

Een Europees land naar keuze! Een werelddeel naar keuze! 

- Welk land kies je? 
- Geef een uitgebreide motivatie. 
- Verzamel feiten en cijfers over het land. 

Inwonersaantal, oppervlakte, aantal 
steden, provincies etc. 

- Waar staat het land om bekend? 
- Onderzoek de historie van het land. 

(maximaal 1000 jaar terug) 
- Hoe wordt het land bestuurd? 
- Plaats in jouw verslag een kaart van 

Europa. Daarop jouw land ingekleurd.  

- Welk deel werelddeel kies je? 
- Geef een uitgebreide motivatie. 
- Verzamel uitgebreid feiten en cijfers 

over het gekozen werelddeel. 
- Verzamel opvallende historische 

gebeurtenissen. 
- Waar staat het werelddeel om 

bekend? 
- Plaats in jouw verslag een 

wereldkaart. Daarop gekleurd welk 
wereld deel jij hebt gekozen.  

De punten bij de twee onderwerpen vormen de basis voor het verslag. 
Heb je extra weetjes, leuke foto’s of leuke verhalen? Neem deze mee in jouw verslag!  

Probeer zo veel mogelijk te vertellen in een lopend verhaal. 

Hoe ga je dat doen 

Je gaat zoeken in boeken, tijdschriften en op websites. Ook kun je gesprekken voeren met mensen 
die veel ervaring en/of verstand hebben van een bepaald onderwerp. 

Op school krijg je les over de hoofdstukken. Je krijgt voorbeelden, we leggen uit wat de bedoeling is 
en hoe je dit het beste kunt gaan aanpakken. We voeren controles uit over hoe ver je bent. 

Opmaak en verzorging  

Voorkant Hierop staat je naam, jaar- en stamgroep, onderwerp en datum. Je kunt de 
voorkant iets extra’s meegeven door er een mooie foto, tekening of plaatje 
toe te voegen. Deze moet wel raakvlak hebben met het onderwerp. 
 

Inhoudsopgave Hier laat je zien welke hoofdstukken je hebt gemaakt. Achter de 
hoofdstukken zet je op welke bladzijde het hoofdstuk terug te vinden is. 
Het is dus belangrijk dat je ook paginanummers invoegt. 
 

Inleiding Je gaat in het kort vertellen over jouw verslag. Wat kan de lezer 
verwachten. Waar gaat het over en hoe ben je te werk gegaan. 
 

Hoofdstukken  Het hoofdstuk over jouw provincie en over jouw land. 
Zie verdere uitleg hierboven. 
 

Nawoord Hierin vertel je hoe het was om het meesterstuk te maken. 
Hoe ben je te werk gegaan, hoe was je planning, hoe kwam je aan de 
informatie en wat heb je geleerd? 
 

Bronnenlijst Hierin laat je zien wat je gebruikt hebt aan bronnen voor het meesterstuk. 
Dit kunnen personen, boeken, tijdschriften of websites zijn. 
 

Let op! Je verslag bevat maximaal 10 inhoudelijke pagina’s (hoofdstukken).  



Beoordeling 

Naam leerling  
Stamgroep  
Jaargroep  8 
Datum van inleveren  
Datum van nakijken  
 

Onderdeel Beoordeling in bollen Opmerking 

Voorkant 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inleiding 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inhoudsopgave 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inhoud hoofdstuk: 
Het gekozen EU-land 

1e 2e 3e 4e 5e  
 

Inhoud hoofdstuk: 
Het gekozen werelddeel. 

1e 2e 3e 4e 5e  

Kwaliteit van de kaarten. 
Zie eisen in bijlage opdracht 7/8. 

1e 2e 3e 4e 5e  
 

Extra inhoud 
Indien van toepassing 

1e 2e 3e 4e 5e  

Gebruik van foto’s en 
illustraties 

1e 2e 3e 4e 5e  
 

Nawoord 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Bronnenlijst 1e 2e 3e 4e 5e  
 

Verzorging 1e 2e 3e 4e 5e  
 

 

Eind beoordeling 1e bol 2e bol 3e bol 4e bol 5e bol 

Nagekeken door: Handtekening: 
 
 
 
 

 

 

Te hanteren normering per onderdeel: 

1e bol: er ontbreekt veel informatie.   

2e bol: bijna alle informatie is aanwezig 

3e bol: alle informatie is aanwezig, er zijn weinig tot geen plaatjes toegevoegd.   

4e bol: alle informatie is aanwezig en voorzien van samenhangende plaatjes. 

5e bol: alle informatie + extra weetjes zijn aanwezig, de plaatjes voegen iets toe aan de tekst. 



Meesterstuk bovenbouw 2017-2018 

Begeleidende brief ouders/verzorgers 
 

Wat gaan we doen:  

Dit jaar gaat uw zoon/dochter een werkstuk maken. Wij hebben gekozen voor één werkstuk om zo te 
kunnen gaan voor kwaliteit boven kwantiteit.  
 
De onderwerpen voor de groepen 6, 7 en 8 zijn verschillend. Er is wel een doorlopende lijn in de 
bovenbouw. In groep 6 begin je met een verslag over jezelf en jouw familie. In groep 7 ga je kijken 
naar jouw provincie en het land. Groep 8 maakt de laatste stap. Zij zoemen uit naar Europa en een 
zelf gekozen werelddeel. 
 
Dit jaar hebben wij voor de groep 6 leerlingen een A en een B versie. Mocht u door privé 
omstandigheden het lastig vinden om een werkstuk te maken over het gezin of de familie dan is er 
een alternatief. Neem hiervoor gerust contact met ons op. 
 

Hoe willen we het aanpakken: 

De kinderen krijgen 7 maart uitleg over het te maken meesterstuk.  
De kinderen krijgen dan ook de opdrachtbeschrijving mee per jaargroep.  
 
Het is de bedoeling dat de kinderen, met wat hulp van u, de bijgevoegde planning gaan invullen. 
Wanneer ga ik tijd maken voor het meesterstuk, hoe ga ik te werk en wanneer heb ik onderdelen af.  
Het meesterstuk is opgedeeld in vijf kernen. Hierover krijgen de kinderen colleges. Hoe ga je dit 
specifieke onderdeel aanpakken en wat verwachten wij van jou in het verslag terug te zien.  
De colleges vinden plaats op de volgende data: 

- 7 maart: aftrap Meesterstuk. Uitleg over de inhoud en de vormgeving van het verslag. 
- 21 maart: controle lay-out. Daarna uitleg over hoofdstuk 1.  
- 4 april: controle hoofdstuk 1.  Daarna uitleg over hoofdstuk 2.  
- 25 april: controle hoofdstuk 2.  Daarna uitleg over de afronding van het verslag.  
- 16 mei: vragen rondje. Lukt alles met je verslag? 
- 25 mei: het Meesterstuk ingebonden inleveren bij de eigen leerkracht. 

 

Wat is uw rol: 

Het is een verslag van de kinderen, maar u heeft wel een rol in het proces. Het verslag wordt 
hoofdzakelijk thuis gemaakt. Op school mag het kind er ook aan werken, maar dat is dan extra. 
  

Groep 6 U bent de belangrijkste bron voor de kinderen. U kent de verhalen rond het opgroeien en 
heeft waarschijnlijk kennis over de opbouw en historie van de familie. Ga samen op 
ontdekking. Ze kunnen dit verslag nog niet alleen vormgeven.  

Groep 7 De kinderen hebben sturing en begeleiding nodig in het selecteren en verwerken van 
(goede) informatie. Door samen aan de slag te gaan helpt u het kind optimaal. 

Groep 8 De kinderen hebben sturing en begeleiding nodig in het selecteren en verwerken van 
(goede) informatie. Probeer als coach op te treden. Geef tips en feedback, maar laat de 
eindverantwoording voor het Meesterstuk bij het kind zelf liggen.  

Heeft u vragen of opmerkingen: 

Het Meesterstuk is een jaarlijks terugkomend verslag. Wij staan open voor feedback en proberen elk 
jaar het Meesterstuk weer een beetje beter te maken.  
 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over het meesterstuk?  
Neem gerust contact op met meester Ernst. e.meijer@kbsklimboom.nl  
 

mailto:e.meijer@kbsklimboom.nl


Meesterstuk bovenbouw 2017-2018 

Planning 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag Zaterdag Zondag  
16 januari 
 
 

17 januari 7 maart 
Aftrap Meesterstuk. 
Uitleg lay-out. 

8 maart 9 maart 10 maart 11 maart 

12 maart 
 

 

13 maart 14 maart 
 

15 maart 16 maart 17 maart 18 maart 

19 maart 
 
 

20 maart 21 maart 
Controle lay-out. 
Uitleg hoofdstuk 1. 

22 maart 23 maart 24 maart 25 maart 

26 maart 
 

 

27 maart 28 maart 29 maart 30 maart 31 maart 1 april 

2 april 
 
 

3 april 4 april 
Controle hoofdstuk 1. 
Uitleg hoofdstuk 2. 

5 april 6 april 7 april 
 

8 april 
 

9 april 
 
 

10 april 11 april 12 april 13 april 14 april 15 april 

16 april 
 
 

17 april 
IEP 

18 april 
IEP 

19 april 
 

20 april 21 april 22 april 

23 april 
 

 

24 april 25 april 
Controle hoofdstuk 2. 
Uitleg afronding. 

26 april 27 april 
Koningsdag 

28 april 
Vakantie  

29 april  
Vakantie 

30 april 
Vakantie 
 

1 mei 
Vakantie 

2 mei 
Vakantie 

3 mei 
Vakantie 

4 mei 
Vakantie 

5 mei 
Vakantie 

6 mei 
Vakantie 

7 mei 
Vakantie 

 

8 mei 
Vakantie 
 

9 mei 
Vakantie 
 

10 mei 
Vakantie 
 

11 mei 
Vakantie 
 

12 mei 
Vakantie 
 

13 mei 
Vakantie 
 

14 mei 
 
 

15 mei 16 mei 
Afronding: 
Vragenrondje! 

17 mei 18 mei 19 mei 20 mei 

21 mei 
 

 

22 mei 23 mei 24 mei 25 mei 
Meesterstuk 
ingebonden inleveren. 

26 mei 27 mei 

28 mei 
 
 

29 mei 
 

30 mei 31 mei 
 

Vul deze planning samen met je ouders in. 
Lever het verslag ingebonden in op vrijdag 25 mei. 

 


