Tips voor een goed boekverslag.


(computer)hulp bij deze opdracht kun je krijgen in de huiswerkklas.



Deel je tijd goed in en begin er ruim van te voren aan. Zet de tijdsplanning in je agenda zodat je
controle houdt. Beter tijd over dan tijd te kort. Plan het zo dat je een week speling hebt voor als er
iets tegen zit.



Kies een boek dat je leuk vindt; boeit het niet na de eerste 25 bladzijden, kies dan in overleg je
docent, een ander boek. Het is niet leuk om te werken aan iets wat je saai vindt. Niet zomaar zelf
beslissen dat je een ander boek neemt.



Bij je mening duidelijk uitleggen waarom je dat vindt. Het overschrijven van een paar
meningswoorden is niet voldoende.



Het eindwerkstuk is altijd uitgewerkt op de computer; handgeschreven eindversies worden niet
geaccepteerd.



Gebruik de spellingcontrole op de computer en laat het op het eind door iemand overlezen. Zo
haal je typ- en spellingfouten er zo veel mogelijk uit.



Het moet wel jouw werkstuk zijn. Laat het niet door iemand anders maken of je zoveel helpen dat
het duidelijk niet meer jouw woorden zijn.



Tekeningen kun je mooi in je werkstuk verwerken door er een foto van te nemen en dan digitaal in
je verslag te “plakken” .



Samenvattingen knippen/plakken van internet moet je nooit doen(behalve als dat zo in de
opdracht staat). Er wordt streng op gecontroleerd. Doe je het toch, dan heb je onvoldoende. Het
is JOUW werk.



Je mag wel een samenvatting herschrijven in je eigen woorden.



Het werkstuk zit in een snelhechter(met bindertje), de losse vellen zitten NIET in een
archiefmap(plastic vellen)



Geen vlekken, vouwen of ezelsoren.



Controleer heel nauwkeurig of je alle opdrachten hebt behandeld.



Kapotte computers, printers, inkt of papier op, geen mapje, weet niet hoe ik moet mailen, moest
m’n boek inleveren etc.: het zijn jouw problemen. Denk van te voren na hoe je ze op kunt lossen
maar kom niet met excuses op de dag van inleveren. De organisatie van deze opdracht is ook
belangrijk.



Inleveren mag ook eerder, moet uiterlijk voor de deadline Hierna is het jammer maar helaas:

1!!

Samenvattend:
Dit keer verwachten we van iedereen topkwaliteit! Van alle kanten straalt van je werkstuk af dat
je er superhard aan gewerkt hebt(en niet je moeder of de buurman, of geknipt en geplakt van
internet). Raffelwerk leg je maar thuis bij de oude kranten! Succes!
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