Zo houd je een WO-kring in de bovenbouw
Deze kring mag je thuis voorbereiden.
Stap 1: Je zoekt een onderwerp uit – start schooljaar
 Jullie hebben allemaal een onderwerp uitgekozen van de lijst waarover je meer over wilt
leren
Stap 2: Maak een mindmap – 3 á 4 weken voor je presentatie
 Je gaat eerst een mindmap maken over je gekozen onderwerp – zie bijlage. We oefenen
dit ook samen in de klas.
 In een mindmap orden je de informatie de je aan bod wil laten komen in je presentatie.
 LET OP! Een mindmap is een werkdocument, dus vul je mindmap in de loop van de
dagen dus verder aan en wees ook niet bang om dingen weg te strepen.
 Uiterlijk twee weken voor je kring laat jij je je uiteindelijke mindmap aan de Nicole zien.
Ik kijk dan samen met jou of je WO-kring inhoudelijk voldoende is.
Stap 3: Je gaat informatie verzamelen – 3 á 4 weken voor je presentatie
 Kijk op sites als bijvoorbeeld; www.wikikids.nl, http://www.8-12.info,
https://www.jeugdbieb.nl, www.hetklokhuis.nl. Op www.wikipedia.nl kun je ook veel
informatie vinden, maar zorg er wel voor dat je deze informatie zelf goed begrijpt!
 Zoek boeken die bij je onderwerp passen, interview mensen, etc.
Stap 4: Je gaat ordenen – 2 á 3 weken van te voren
 Lees eerst de informatie die je verzameld hebt goed door. Begrijp je alles? Zo niet, vraag
hulp. Ga niet aan de slag met informatie die je niet of maar half begrijpt.
 Haal de belangrijkste informatie uit een tekst – dit kun je bijvoorbeeld doen door delen
van de tekst te ‘highlighten’ zoals we bij Nieuwsbegrip doen.
 De verschillende subonderdelen uit je mindmap kunnen goed als leidraad gelden voor
eventuele hoofdstukken in je presentatie.
 Denk na over een logische volgorde waarin je de punten gaat behandelen.
 Schrijf deze volgorde op een blaadje en vul deze aan met een paar steekwoorden zodat
je tijdens je presentatie nog weet wat je precies wilt vertellen (dit spiekbriefje mag je er
gerust bijhouden tijdens je presentatie)
 Je mag je WO-kring ook verzorgen aan de hand van een PowerPoint of Prezi presentatie,
maar gebruik hierbij ook alleen steekwoorden en geen hele zinnen.
Mail de PowerPoint of Prezi naar n.buist@de-mare.org of zet hem op een USB-stick.
 Zorg dat alle informatie omgezet is naar je eigen woorden!
Stap 5: Je denkt na over de presentatie – 1 á 2 weken van tevoren.
 Gebruik het spiekbriefje alleen als geheugensteuntje – zet hier geen hele zinnen op. Als
je het gekozen voor een PowerPoint of Prezi heb je waarschijnlijk geen spiekbriefje
nodig.
 Zorg dat alles in een logische volgorde staat.
 Zorg voor afwisseling in je presentatie (laat ook dingen zien of laat de klas bv iets doen)

Stap 5: Oefenen je presentatie – 1 week van tevoren.
 Oefen eerst zelf je presentatie, als dat goed gaat vraag dan iemand van thuis om naar je
presentatie te luisteren en vraag hem of haar om tips en tops.
 Voldoet je WO-kring aan alle voorwaarden? – zie hieronder.
 Zoek voorwerpen die bij jouw onderwerp passen (Dit is niet bij alle onderwerpen even
makkelijk.) en kleed hiermee de kringtafel aan voor je presentatie. Bijvoorbeeld boeken
die je geraadpleegd hebt, voorwerpen die bij je onderwerp passen, maar je kunt ook
denken aan bijvoorbeeld een bouwwerkje wat je van lego gemaakt hebt en aansluit bij je
presentatie.
Stap 6: Vragen?
 Heb je vragen of ergens hulp bij nodig? Laat het ons op tijd weten, we helpen je graag!
Tijdens de presentatie wordt er gelet op de volgende onderdelen:
0
0
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X
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Heb je een mindmap gemaakt en deze besproken met de stamgroepleider?
Behandel je de onderdelen van je WO-kring in een logische volgorde?
Vertel je in je eigen woorden?
Praat je duidelijk en verstaanbaar?
Ziet je tafel er aantrekkelijk uit? Heb je spullen verzameld die bij je onderwerp
passen?
0 Kijk je voldoende de kring rond tijdens het vertellen?
0 Heb je ons laten weten hoe je aan je informatie bent gekomen?
0 Kun je vragen beantwoorden die de kinderen aan je stellen?
0 Duurt de WO-kring, alles bij elkaar, ongeveer 15 minuten?
X 2 bonuspunten

In totaal zijn er 20 punten te verdienen – 2 punten per onderdeel.
20 = uitstekend
18-19 = goed
16-17 = Voldoende
< 15 = Onvoldoende – Je mag je kring nog een keer overdoen.
Veel plezier met de voorbereiding van je WO-kring!
Heb je hulp nodig, laat het ons weten!

