
werkstuk groep 8: 
 
Een maquette maken 
 
Je hebt op de basisschool veel gehoord tijdens de lessen. Soms was het heel handig 
als de meester of juf er dan een voorbeeld van had of een tekening ervan maakte op 
het bord. 
Voor het werkstuk ga je creatief te werk. Je maakt een maquette. Het moet iets met 
aardrijkskunde, natuur of geschiedenis te maken hebben. Het is niet de bedoeling 
dat je een bouwpakket koopt en dat in elkaar zet. Bij twijfel: vraag het de meester of 
juf! 
 
 
 
 
 
Maquette 
De maquette kan van alles zijn; een doorsnede van een vulkaan of een dam, een 
piramide die open kan, zodat je weet hoe hij van binnen eruit ziet, een waterkering, 
sluis, VOC schip etc.. er zijn nog veel meer dingen. 
Hiervan wordt verwacht dat je goed op de details let en dat het ook lijkt op wat je 
bedoelde te maken. Je kunt allerlei materiaal gebruiken, zoals papier mache, dozen, 
karton, elastiek, verf etc.. Als je iets nodig hebt en je weet niet hoe je daar aan kunt 
komen, vraag het dan aan je meester/juf. Dan komen jullie er vast samen uit. 
Er wordt gelet op netheid, afwerking, moeilijkheid, originaliteit, details. 
Dit werkstuk maak je thuis. Een bouwpakket kopen en in elkaar zetten is natuurlijk 
niet de bedoeling. Bij twijfel over je aanpak en om teleurtstelling te voorkomen: vraag 
het de meester of juf! 
 
Belangrijk 
Voordat je echt gaat beginnen moet je wel eerst een werkplan inleveren, dat is een 
tekening. Hierop staat hoe je van plan bent om iets in elkaar te zetten en wat het 
moet worden. Probeer in de bibliotheek informatie te vinden over je onderwerp en 
natuurlijk veel plaatjes. Je mag deze opdracht samen doen of alleen.  
Houd er wel rekening mee dat met deze Coronacrisis je niet altijd met elkaar kunt 
afspreken en of het dus wijs is om samen te werken of om het toch alleen te maken. 
Schrijf je naam/ namen en je onderwerp op het inschrijfblad bij de deur! 
 
Je mag het inleveren als het klaar is, maar uiterlijk ......... 
 
Hoe moet je maquette  eruit komen te zien? 
 
1. Het moet iets met aardrijkskunde, natuur of geschiedenis te maken hebben. 
2. Het moet netjes afgewerkt zijn. 
3. Het moet stabiel/ stevig in elkaar zitten. 
4. Je moet kunnen zien dat je er goed over nagedacht hebt! Dus denk aan de 

details. 
5.  Je maquette mag niet kleiner zijn dan A3 formaat, maar je moet hem wel goed 

mee naar school kunnen nemen. 

Veel succes! 

http://www.picsearch.com/info.cgi?q=vulkaan&cid=529279448925&opt=%26custid%3D3301


 


