
Naam:  

Klas:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wat is de herkomst van hout?  

 

Onderzoeksvraag analyseren:  

Wat moet je doen? kleur het juist bolletje.  

O  Onderzoeken de herkomst van hout. 

 

                 O  Onderzoeken de verschillende soorten hout. 

 

Hypothese   

Schrap wat niet past: 

Ik denk dat hout groeit in de natuur / door de mens gemaakt is en afkomstig is 

van een boom / rots 

 

 

  

 Dit blad dient als basis om zelf op 

onderzoek uit te gaan, en bestaat uit 

verschillende delen:  

- Onderzoeksvraag analyseren.  

- Hypothese 

- Onderzoek uitvoeren.  

- Waarnemingen noteren.  

- Besluit 

 



Kruis de juiste zin aan en doorstreep het foute schuine woord.  

 

1.  

 Hout wordt door de mens gemaakt  

 Hout is afkomstig uit de natuur  

 

Hout is een synthetische grondstof / natuurlijke grondstof 

 

2.  

 Hout is afkomstig van een rots  

 Hout is afkomstig van een boom  

 

Hout moet men opgraven van onder de grond hout is een dierlijke / 

plantaardige / minerale grondstof 

 

3.    

 Een houten plank is afkomstig van een boom en daardoor een 

halffabricaat  

 Een houten plank kan niet gemaakt worden van een boom.  

Een houten plank is een natuurlijk product (ka je zo vinden in de natuur) / 

halffabricaat  

 

Hout is een ………………………………… grondstof en is afkomstig van een ………………………, 

wanneer je het verwerkt naar een plank is het een …………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Met dank aan Mieke 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeer zwak  Zwak  Goed  Zeer goed  

Analyse van de 
onderzoeksvraag 

 

Ik heb de foute 
mogelijkheid 

aangekruisd of 

niet 
geantwoord 

  Ik heb de 
juiste mogelijk 

aangekruist   

Ik      

De leraar      

Het onderzoek 

uitvoeren 
 

Ik heb niet alle 

stappen van 
het onderzoek 

uitgevoerd 

  Ik heb alle 

stappen van 
het onderzoek 

uitgevoerd 

Ik      

De leraar      

Waarneming noteren 

 
Ik heb niet 
alles genoteerd 

  Ik heb alles 
netjes 

genoteerd 

Ik      

De leraar      

Antwoord op de 
onderzoeksvraag 

formuleren 

 

Mijn antwoord 
is niet correct 

en niet 

gebaseerd op 
mijn onderzoek 

  Mijn antwoord 
is correct en 

gebaseerd op 

mijn 
onderzoek  

Ik      

De leraar      

Evaluatie van je onderzoekje: 


