
-De geschiedenis van China, de afronding-   

Leerling informatie 

Inleiding 

Dit is de laatste les in ons miniproject over China. We gaan deze les 

afronden en onze informatie presenteren. 

Eerste stap deze les is het kijken naar wat we vorige les hebben gedaan. 

Daarna kijken we wat er deze les nog moet gebeuren. 

 

Kern 

De laatste voorbereidingen voor de presentatie doe je met het 

opdrachtenblad. Daarop staat bij les 3 wie wat moet doen. Gebruik weer 

dezelfde taakverdeling als de vorige lessen. 

 

Het laatste deel van de les gaan jullie je poster en de informatie 

presenteren aan de klas. Op het opdrachtenblad staan de eisen voor de 

presentatie. Gebruik die bij de voorbereiding. Zorg ervoor dat iedereen 

goed weet wat hij/zij moet doen tijdens de presentatie. 

 

Afsluiting 

Als afsluiting van deze les en van dit project kijken we hoe het gegaan is. 

Hoe gingen de presentaties? Hoe vond je het om zelf op onderzoek uit te 

gaan? Hoe ging het werken in groepjes? 

 



Les 3 

 

 Tijdbalkcontact 

 Hangt de tijdbalk op in de klas 

 Helpt de presentatiespecialist bij zijn/haar taak. 

 

 Procesbewaker 

 Zorgt dat iedereen weet wat hij/zij moet doen. 

 Houdt in de gaten of iedereen het werk voor deze les afkrijgt. 

 Helpt de informatiezoekers met hun taak. 

 Vertelt aan het eind van de les wat jullie groep gedaan heeft. 

 

 Presentatiespecialist 

 Maakt de laatste tekst en plaatjes klaar om op de poster te 

plakken. 

 Plakt de tekst en de informatie op de poster. 

 Zorgt dat de poster er netjes en duidelijk uitziet. 

 

 Informatiezoekers 

 Zoeken de laatste informatie op en sturen het door naar de 

presentatiespecialist. 

 Bereiden de presentatie voor: 

 Kijk welke informatie je in de presentatie gaat geven 

 Maak een indeling in welke volgorde je de informatie 

gaat geven 

 Verdeel de leden van de groep, zodat iedereen een deel 

van de informatie presenteert. 

 


