
Op DC Online vind je interessante boeken over meer dan 
450 verschillende onderwerpen. Er zit zeker weten iets bij 
dat jij superinteressant vindt. En hoe leuk is het dan om je 
helemaal op dat onderwerp te storten?!

Dus: kies een boek van DC Online, verdiep je helemaal in 
dat onderwerp en maak er een mooi werkstuk over. 
Hoe? De handige cursus werkstuk maken op deze website 

vertelt je stap voor stap precies wat je daarvoor moet doen. 
Al je bronnen (ook video’s, weblinks en plaatjes) kun je 
vinden met de zoekmachine op DC Online. 
Maak, als het af is, twee foto’s van je werkstuk en stuur 
ze in via deze link. Jij maakt dan voor jouw school kans op 
een Documentatiecentrum-Informatieboek!

Tot 1 juni verloten we elke dag boeken onder kinderen die 
foto’s van hun werkstuk insturen. Op de website of op de 
Facebookpagina van Documentatiecentrum kun je zien of 
jij gewonnen hebt. 

Als jij ervoor zorgt dat ook je broertje, zusje, buurmeisje, 
buurjongen en al je klasgenoten meedoen, wordt het een 
echte estafette. En… hoe meer kinderen er meedoen van 
jouw school, hoe meer boeken jullie kunnen winnen!

Doe mee aan de 
Werkstukken
Estafette!

Ben jij gek op gamen, skateboarden, voetbal of op zingen? 

Houd je van kleding en sieraden of wil je meer weten over fotograferen? 

Ontdek je graag alles over het heelal, of over de aarde en ons klimaat? 

Raak je niet uitgeleerd over de Romeinen of over de Tweede Wereldoorlog? 

Zou je graag eens wat meer lezen over ruzie, scheiden en stiefouders?

Heb je zin om meer te leren over panda’s, slangen, giraffen of paarden?

Wil je meer weten over koken en bakken of lees je liever over de snackbar?

Of ben je nu wel eens benieuwd hoe virussen precies werken…?

Op DC Online vind je boeken over deze en nog honderden andere onderwerpen!

Win met jouw zelfgekozen onderzoek boeken voor je school!

Doe mee
en win mooie

boeken!

Veel plezier met het maken van je werkstuk!
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