
Werkstuk Feest!
Stappenplan

a  Kies een feestdag waar je onderzoek 

naar wilt gaan doen. Inspiratie nodig? 

Op weetwatjeviert.nl vind je een over-

zicht van alle feestdagen uit vier grote 

religies.

b.  Over welke deelonderwerpen 

van een feestdag kun je nog meer vertellen? Kies deelonderwerpen 

uit de lijst en vul de lijst verder aan.

• Geschiedenis

• Releligie

• Rituelen

• Kunstvoorwerpen

• Gerechten

• Waar en door wie wordt het gevierd

• Speciale kleding

• Muziek

• Vergelijking met andere feestdagen

• Vergelijking met andere landen

• ...............................................

c. Zet de deelonderwerpen in een logische volgorde en maak 

 een hoofdstukindeling.

Stap 1  
Kies een 

onderwerp

Stap 2 
Zoek 

informatie

Je gaat nu informatie verzamelen. 

Waar vind je die?

Kijk op websites, zoals: 

www.weetwatjeviert.nl

www.anno.nl

www.bijbelencultuur.nl

www.cultuurwijs.nl

www.samsam.net/wereldgodsdiensten

Niet alle informatie die je op internet vindt, kun je goed 

gebruiken. Op www.webdetective.nl vind je tips hoe je 

kunt controleren of een site wel geschikt is.

• Zoek in de (school)bibliotheek

• Bezoek een kerk of moskee in de buurt, of misschien ken je wel 

iemand die daar naartoe gaat. Misschien kun je die persoon wel 

interviewen. Wat weten zij over het feest? 

 Hoe vieren zij het? Vieren ze het feest nu anders dan vroeger? 

Wat zijn de verschillen?

Tip

Feest



Rituelen

Offer-
feest

Middelrijns altaar Middelrijn of Westfalen?, ca. 1410 

ABM s25-28 en ABM s156-158 

Maak voor elk hoofdstuk een samen-

vatting van de informatie die je hebt 

gevonden. 

Gebruik zoveel mogelijk je eigen 

woorden!

Maak je werkstuk meteen op de computer, dan kun je 

makkelijk nog dingen weghalen of juist toevoegen.

Zoek kleurige plaatjes en foto’s die bij 

de tekst passen. Dat kunnen foto’s zijn, 

een stripje, of een symbool.

Waar vind je die plaatjes? Je kunt op 

de website www.weetwatjeviert.nl 

kijken bij Feestdagen van A  tot Z. 

Maar je kunt ook afbeeldingen zoeken op Google. Natuurlijk mag je 

ook eigen (zelfgemaakte) foto’s of plaatjes gebruiken! 

Zet nu de afbeeldingen op de juiste plaats in de tekst.

Kies een leuk en duidelijk leesbaar lettertype uit, en 

laat duidelijk zien wat de hoofdstuktitels zijn.

Stap 3 
Schrijf de 

informatie op

Tip

Stap 4 
Maak je werk-

stuk mooi

Stap 5 
Puntjes 
op de i

a.  Je hebt met je juf of meester 

afspraken gemaakt over de onderdelen 

die altijd in een werkstuk horen. Schrijf 

deze onderdelen op.

Bijvoorbeeld: 

Inleiding:

 in de inleiding vertel je waarom je dit onderwerp hebt gekozen. 

Schrijf ook op hoe je het werkstuk hebt gemaakt.

Inhoudsopgave: 

in een inhoudsopgave zet je al je hoofdstukken onder elkaar. Schrijf 

achter elk hoofdstuk op, op welke bladzijde dit hoofdstuk begint.

Slot:

Vertel hoe je het vond om het werkstuk te maken en wat je hebt 

geleerd. Bedank ook de mensen die je hebben geholpen.

Bronnenlijst:

 in deze lijst schrijf je op waar je precies je informatie vandaan hebt 

gehaald.

b.  Lees nu je werkstuk nog een keer helemaal door. Is alles duide-

lijk? Staat de informatie op de juiste plek? Heb je de woorden goed 

geschreven? 

 Laat iemand anders je werkstuk lezen!

Tip

Tip

Tadaa!
Je werkstuk
is nu klaar!

Doe er een mooi hoesje 

omheen en lever het in.


