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Bronnen, bronnen,
bronnen

special
edition

Special Edition les 2 'Find It!'

In deze les oefen je:
met het vinden
van geschikte
informatiebronnen.
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Doe de test: welk type informatiezoeker ben jij?

Beantwoord onderstaande vragen. Kruis het antwoord
aan dat het beste bij je past.
1 Wat doe jij graag?

a Een boek of de Donald Duck lezen
b TV of YouTube-filmpjes kijken
c

Kletsen met vrienden of vriendinnen

d Iets gaan doen in de buurt of in de stad

2 Welke omschrijving past het beste bij jou?

a Ik vind het leuk om nieuwe dingen te weten te

komen en daar over te lezen
b	
Ik ben meestal de eerste die wat bijzonders of iets

moois ziet
c Ik houd ervan om te praten en samen te werken
d	
Ik vind het leuk om ergens naar toe te gaan en

nieuwe dingen te ontdekken
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3 Op een vrije middag ga ik het liefst:

a naar de bibliotheek of de boekwinkel

b naar de bioscoop of gamen

 et vrienden afspreken en wat rondhangen en kletsen
m
d naar mijn sport- of hobbyclub
c

4 A
 ls ik vrijwilligerswerk zou gaan doen, dan zou ik
kiezen voor:
a voorlezen aan blinde mensen
b vogels tellen in het park
c op bezoek gaan bij oudere mensen
d zwerfvuil uit de natuur halen

5 Dit beroep past het beste bij mij:
a journalist of schrijver
b fotograaf of filmer
c

verkoper of serveerster

d topsporter of meubelmaker

2 De uitslag!

					

			
			
Vul hieronder in hoe vaak je a, b, c of d had aangekruist:
a 				

Heb je het meest gekozen voor antwoord a? Dan ben jij het type Lezer.

b 			

Was het antwoord b waar je het meest voor hebt gekozen? Dan ben jij het
type Kijker.

c 				
d 				

Staat antwoord c bij jou bovenaan? Dan ben jij het type Kletser.
Heb je antwoord d het meest omcirkeld? Dan ben jij het type Doener.

		 Welk type ben jij?
			

 eb je van alles wat? Dan ben je alle types een beetje! Lees op de volgende bladzijde
H
hoe jij graag informatie zoekt!
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WELK TYPE INFORMATIEZOEKER BEN JIJ?

De Lezer

De Kletser

Zoek voor je werkstuk of project eerst in de online
bibliotheekcatalogus of ga naar de bibliotheek?
Of misschien staan er thuis in de kast interessante
boeken? Je kunt ook kijken op jeugdbibliotheek.
nl. Daar vind je tips voor allerlei boeken over jouw
onderwerp.

Sterker nog, je vraagt ze de oren van hun hoofd.
Zoek iemand die alles over jouw onderwerp weet
en maak een afspraak voor een gesprek. Interview
bijvoorbeeld je ouders, een oom, tante, buurvrouw,
trainer of iemand anders die iets weet over jouw
onderwerp. Zo kom je snel aan veel informatie!

In elke openbare bibliotheek staat een kast met
informatieve boeken, speciaal voor kinderen en
jongeren. Je herkent ze aan een J op de rug. Je
kunt ook tijdschriften gebruiken, bijvoorbeeld de
National Geographic Junior of Wild van Freek over
de natuur, Kijk over techniek of Dada over kunst en
kunstgeschiedenis.

Onderwerpen die voor jou handig kunnen zijn: een
beroep, een sport, een bekende organisatie of
een product. Want daar kun je dan een ‘expert’ bij
zoeken met wie je gaat praten! Maar ook over andere
onderwerpen zijn natuurlijk experts te vinden die je
van alles kunt vragen.

De Kijker

De Doener

Door het bekijken van de filmpjes kun je al best
veel te weten komen en weet je daarna beter wat
je nog verder wilt gaan uitzoeken. Let op dat je wel
aantekeningen maakt van de filmpjes die je
bekijkt!

Je kunt natuurlijk ook eerst een interessante plek
uitzoeken en dat tot het onderwerp van je project
of werkstuk maken. Kijk rond, laat je inspireren, stel
vragen en maak aantekeningen. Vaak vind je op
die plekken ook folders of brochures, waar handige
informatie in kan staan.

Jij duikt graag in de boeken.

Jij gebruikt graag je ogen.
Ga naar sites zoals jeugdbibliotheek.nl of sites van
organisaties, die hebben vaak al allerlei goede
informatie bij elkaar gezet, ook filmpjes. Bekijk die
eerst. Meer goede filmpjes over allerlei onderwerpen
vind je op www.quest.nl/video,
schooltv.nl/programma/clipphanger/ en willemwever.
kro-ncrv.nl/vraag_antwoord

Jij praat graag met mensen.

Actie, daar houd je van!
Ga daarom eerst ergens rondkijken, waardoor je al
snel veel te weten komt over je onderwerp. Daarna
weet je dan beter naar welke informatie je op zoek
wilt gaan. Denk aan een bezoek aan een museum, een
bedrijf, een werkplaats of een winkel. Misschien mag
je zelfs wel een paar uurtjes meedoen of meehelpen!
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Zoeken maar!

Zoek of bedenk nu twee bronnen die bij jouw type en bij je onderwerp passen. Werk eventueel samen met
een klasgenoot.
Ben je dus het type Kijker en is je onderwerp roomijs? Zoek dan twee goede filmpjes op waardoor jij iets
wijzer wordt over roomijs. Schrijf hieronder op wat je ‘bron’ is, dus waar je de filmpjes hebt gevonden.
Mijn onderwerp is:

													
Twee goede bronnen zijn:
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Nog meer bronnen

Je hebt je eerste bronnen gevonden, een goed begin! Nu ga je je wat meer verdiepen. Daar ga je ook andere
bronnen voor gebruiken – dus bronnen van de andere types. Lees daarom eerst de tekstblokjes van de andere
types. Dus ben je een Kijker? Lees dan nu hoe de Lezer, de Kletser en de Doener het aan zouden pakken!
Zoek nu twee boeken, filmpjes, sites en experts bij de vragen die je bedacht hebt bij opdracht 6 en 7 van de
vorige les. Tip: gebruik ook de handige informatie op de volgende twee bladzijdes!

Boeken

Filmpjes

Schrijf hieronder de titels van de boeken die je gevonden hebt.

Schrijf hieronder de links van de filmpjes
die je gevonden hebt.

1 										
2 										

1 									

						

		

2 									


Sites

							

Schrijf hieronder de links van de sites die je gevonden hebt.
1 									
								
2 									
									

Experts
Schrijf hieronder de namen en beroepen van de experts die je gevonden hebt.
1 												
2 												

tip

Gaat je werkstuk
of project over een
onderwerp bij jou in
ld
de buurt, bijvoorbee
je
n
de tandarts? Bel da
ag
vra
eigen tandarts en
n.
me
of je langs mag ko
or
vo
Maak een afspraak
een gesprek met de
tandarts zelf of met de
ak
tandartsassistent. Ma
or
vo
o’s
eventueel ook fot
ld
ee
je werkstuk, bijvoorb
n
van de stoel of va
de apparatuur die de
tandarts gebruikt.
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WAAR VIND JE INFORMATIE?
Startsites
Startsites zijn sites waar allerlei links naar filmpjes en boeken al voor je klaar staan. Ze zijn per
onderwerp bij elkaar gezet, waardoor je meteen een handig overzicht hebt. Vind je het moeilijk om
een onderwerp te verzinnen? Dan kun je ook eerst eens op deze startsites kijken en uit de lijsten die
je daar ziet je onderwerp kiezen.
jeugdbibliotheek.nl is de landelijke site van de bibliotheken,
met allerlei handige boeken en filmpjes voor kinderen,
overzichtelijk geordend op allerlei onderwerpen.
Op docukit.nl staan samenvattingen van alle docukit
informatieboekjes. Je kunt informatie vinden door een
zoekwoord in te typen. Maar je kunt ook zoeken in de
verschillende categorieën of per schoolvak. Je vindt er ook veel
filmpjes.
Er zijn ook speciale zoekmachines, waar de informatie is
afgestemd op kinderen:

• 	wikikids.nl - deze site is een internetencyclopedie geschreven voor
en door kinderen.

•

	https://jouwzoekmachine.nl - deze site kun je twee weken op proef
gebruiken of vaker als jouw school een abonnement heeft.

tip

t de informatie op
Hoe weet je zeker da
ntroleer je door
een site klopt? Dat co
bekijken. Dus kijk
meerdere bronnen te
re site, zoek het
nog eens op een ande
ag het iemand die
op in een boek of vra
erp weet.
veel van het onderw

Musea
Wil je weten welk museum voorwerpen en informatie heeft
over jouw onderwerp? Ga dan naar de site:
www.museumkaart.nl. Tik in het zoekvenster het onderwerp
van je werkstuk. Dan vind je allerlei musea die daar over
gaan. Zoek je een museum bij jou in de buurt? Vul dan ook
je woonplaats of de provincie waar je woont in.
Veel musea hebben op hun site informatiepakketten voor een werkstuk of spreekbeurt.
Op de site van het Museon bijvoorbeeld, vind je informatiepakketten voor het maken van een
werkstuk over cultuur, natuur en techniek. https://www.museon.nl/nl/werkstuk-spreekbeurt
Wanneer je werkstuk of project gaat over een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis kijk dan
op https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio. Daar vind je veel mooie beelden van voorwerpen en
kunst uit het verleden. Er staat ook uitleg bij.
Elke provincie in Nederland heeft een erfgoedhuis. Dat is een organisatie die veel informatie
over de geschiedenis van de provincie bewaart. Vaak hebben erfgoedhuizen websites met goede
informatie. Bijvoorbeeld: https://www.geschiedenisvanzuidholland.nl/
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Organisaties

Veel organisaties hebben handige informatie voor kinderen verzameld. Hier een paar
voorbeelden:
Op de site van het Wereldnatuurfonds https://rangers.wnf.nl kun je informatie
downloaden over allerlei wilde, bedreigde en interessante dieren. Op het informatieblad
vind je informatie, mooie foto’s en weetjes.
Op de site van Greenpeace vind je uitleg, foto’s en filmpjes over dieren en plastic afval,
en over de geschiedenis van Greenpeace.
Wil je meer weten over gezond eten en leven dan vind je op de site van het
Voedingscentrum uitleg, weetjes, tips en quizvragen.

Boeken

Iedere bibliotheek heeft een online catalogus. Die van jouw bibliotheek kun je vinden op https://
www.bibliotheek.nl/lid-worden.html
Onderaan deze pagina staat een blok: Zoek een Bibliotheek bij jou in de buurt.
Zoek in de bibliotheek naar de Junior informatieboekjes. Daar staat betrouwbare informatie in die
door deskundigen is gecheckt. Moeilijke woorden worden in de trefwoordenlijst uitgelegd. In de
rubriek 'Als je nog meer wilt weten' staan allerlei leestips.
In de reeks Corona informatieboekjes vind je informatie over allerlei categorieën: De aarde & haar
bewoners, Geschiedenis, Natuur & milieu, Techniek & wetenschap, Rekenen & wiskunde, Creatief,
Sociaal & emotioneel en Sport. Achterin staat een woordenlijst en vaak een lijst met websites voor
meer informatie.
Professor kleinbrein en Wees blij dat... zijn series over geschiedenis. Je vindt er wonderlijke weetjes
en fascinerende feiten over het verleden. De boeken Land in zicht gaan over de geschiedenis,
bestuur, landschappen, cultuur en dieren uit een bepaald land.

Filmpjes

Op Schooltv.nl vind je informatieve filmpjes over Aardrijkskunde, Geschiedenis, Mens en natuur,
Kunst, Drama en muziek, Sport en beweging, Mens en maatschappij, Geld, Nederlandse taal en
spelling, Vreemde talen, Rekenen en Techniek.
Op Quest.nl vind je veel animatiefilmpjes over hoe dingen werken en in elkaar zitten. Denk aan
Hoe lang het duurt voor je een glas water weer uitplast? of Waarom heet pindakaas, pindakaas?
Op de site https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord vind je allerlei filmpjes van vragen die
kinderen hebben gesteld aan Willem Wever. Ze staan handig in verschillende rubrieken. Staat
jouw vraag er niet tussen? Dan kun je hem insturen!
En dan is er nog YouTube natuurlijk. Gebruik hier goede zoekwoorden, want op YouTube is
heeeel erg veel te vinden. Je kunt ook kijken op de YouTube-playlists van organisaties. Zo heeft
de playlist van Greenpeace bijvoorbeeld filmpjes over de Noordpool
en de bij.
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