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Stappenplan

Stap

 1
Kies een onderwerp
•	 begin	op	tijd	en	maak	een	planning
•	 kijk	in	kranten,	tijdschriften,		

bibliotheek,	televisie,	school,	internet
•	 maak	het	onderwerp	niet	te	groot

Stap

 2
Verzamel informatie
•	 in	de	bibliotheek,	op	school,	op	internet
•	 door	onderzoek:	ga	op	pad!

Stap

 3
Maak een indeling
•	 leg	bruikbare	informatie	bij	elkaar
•	 zet	het	op	volgorde

Stap

 4
Zet je spreekbeurt in elkaar
•	 maak	hoofdstukken
•	 zet	informatie	bij	de	hoofdstukken
•	 lees	informatie
•	 schrijf	of	typ	je	spreekbeurt

Stap

 5
Wat gebruik je tijdens je spreekbeurt?
•	 plaatjes,	foto’s
•	 geluid/filmpje
•	 voorwerpen
•	 maak	een	samenvatting	

(een	’spiekbriefje’)

Stap

 6
Een spreekbeurt maken met de computer
•	 PowerPoint	of	OpenOffice	(Presentatie)
•	 maak	per	onderdeel	een	dia
•	 voeg	foto’s,	filmpjes,	geluiden		

en/of	afbeeldingen	in
•	 is	de	diavoorstelling	naar	je	zin

Stap

 7
Oefen je spreekbeurt
•	 lees	hardop	voor	jezelf
•	 oefen	thuis	voor	publiek

wanneer ga ik dit doen

klaar

klaar

klaar

klaar

klaar

klaar

klaar

klaar
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stap
8

En dan is het zover!
De dag is aangebroken.
Je bent aan de beurt om je spreekbeurt te houden.
Je hebt het goed voorbereid.
Je mag op jezelf vertrouwen!
Je kunt het, dus ga ervoor!

De meeste juffen en meesters laten een spreekbeurt na de pauze doen.
•	 Gebruik	dan	de	pauze	om	voor	te	bereiden.
 Wil je een tekening op het bord maken?
 Of een poster ophangen?
 Of je USB-stick aansluiten op de computer?

•	 Van	te	voren	zet	je	alles	klaar.
 Je kunt je spullen of plaatjes alvast op volgorde neerleggen.
 Zo heb je meer houvast bij wat je wanneer gaat vertellen.

•	 Uiteraard	hou	je	je	lijstje	met	aantekeningen	(de	samenvatting)	bij	de	hand.

je spreekbeurt

PRESENTEER
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Presenteer 
je spreek-

beurt

8
stap

Het begin
Vertel	de	groep	waarover	je	je	spreekbeurt	gaat	doen.
Dat kun je snel en simpel zeggen:
’Ik	ga	mijn	spreekbeurt	houden	over	fietsen.’
Maar je kunt ook beginnen door te vertellen hoe je op het idee gekomen bent.
’Ik zag in de dierentuin een vreemd dier.
Op het bordje bij de kooi stond ’tapir’.
Ik had geen idee wat voor dier dat was.
Dus ben ik informatie gaan opzoeken.
De tapir…’
Zo kun je gelijk verder vertellen.
Dan is het begin al interessant voor het publiek.
Zij zijn misschien ook nieuwsgierig geworden naar dat vreemde dier.

’Zelfs toen ik nog heel jong was, ging ik vaak met mijn opa mee.
Mijn opa heeft bijen. Die wonen in kasten.
En die kasten zet mijn opa telkens ergens anders neer.
Dicht bij veel bloemen.’
Marjo voelt dat haar wangen warm zijn.
Het geeft niks.
Ze vindt het leuk om aan de groep te vertellen.
Ze is trots op haar opa. En op de bijen.
’Bijen zijn insecten. Ze hebben…’
Marjo vertelt en vertelt.
Af en toe kijkt ze even op haar spiekbriefje.
De woorden rollen bijna vanzelf uit haar mond.
De klas is stil en iedereen luistert.

Vertellen
Probeer tijdens je spreekbeurt echt te vertellen.
Dat is veel leuker dan wanneer je de tekst uit je hoofd leert en opdreunt.
Vertel	vanuit	jezelf.	Vertel	wat	je	weet.

Laat je blaadje met aantekeningen zoveel mogelijk op tafel liggen.
•	 Kijk	er	af	en	toe	op	om	te	weten	wat	je	volgende	onderwerp	is.
•	 Houd	je	blaadje	niet	voor	je	gezicht.
 Dan denkt de meester of juf dat je alles opleest!
 Dat zou jammer zijn.
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beurt

8
stap

•	 Gebruik	geen	woorden	die	je	zelf	niet	kent	of	begrijpt.
 Stel dat je een moeilijk woord gebruikt.
 Dat klinkt mooi?
	 Het	staat	interessant?
 Maar opeens steekt er iemand zijn hand op.
 ’Wat bedoel je?’ vraagt hij.
	 Tja	en	nu?	Het	staat	wel	dom	als	je	het	woord	dan	niet	kent.
 Een moeilijk woord kan wel, maar dan moet je kunnen uitleggen wat het betekent.

Natuurlijk hoef je niet op alle vragen uit de klas een antwoord te hebben.
Je kunt niet alles weten.
Dan mag je gerust zeggen: ’Dat weet ik eigenlijk ook niet.’

•	 Praat	rustig	en	duidelijk.
 Ook achter in de klas willen ze verstaan wat je zegt.
	 Ga	niet	staan	mompelen.

Aankijken
•	 Kijk	tijdens	je	spreekbeurt	zoveel	mogelijk	de	klas	in.
 Probeer niet steeds naar dezelfde kinderen te kijken.
 Maar je hoeft ook niet iedereen om de beurt aan te kijken.
 Dan raak je in de war.

•	 Verstop	je	niet	achter	je	blaadje	of	de	spullen	die	je	laat	zien.
	 Kijk	niet	naar	de	kauwgom	onder	je	schoen.
 Of het moet van belang zijn tijdens je spreekbeurt over kauwgom.

•	 Ben	je	erg	zenuwachtig?
	 Kijk	dan	een	beetje	over	de	kinderen	heen.
 Zo lijkt het of je de klas in kijkt.


