"Hoe houd ik een
spreekbeurt?"
A.

Voorbereiding
Stap 1: Bedenk een onderwerp. Een spreekbeurt
kan bijvoorbeeld gaan over iets uit de natuur, uit de
geschiedenis, uit de wereld, over muziek, sport of
andere hobby's. Het moet een onderwerp zijn
waarover je nog niet eerder hebt verteld en het moet
passen bij het niveau van groep 7/8.

Stap 2: Zoek informatie op over het onderwerp.
a. In de bibliotheek (informatieboeken, encyclopedie,
atlas)
b. Via internet (trefwoorden intypen op vvww.google.nl) Bijvoorbeeld: konijnen
c. Vraag mensen om je heen die meer over je onderwerp kunnen vertellen.
Stap 3: Kies waar jij over wilt vertellen. Je kunt niet alles vertellen. Maak een
keuze uit de gevonden onderdelen (van dit onderwerp) waarover je wilt
vertellen. Bijvoorbeeld: konijnenhok, konijnenvoeding, maximale leeftijd,
babykonijntjes, enzovoort
Stap 4: Bedenk van elk onderdeel wat je daarover wilt vertellen. Bijvoorbeeld:
bij konijnenvoeding vertel je wat konijnen lekker vinden en wat ze absoluut niet
mogen eten.
Stap 5: Verzamel bij elk onderdeel een of twee plaatjes, tekeningen of
voorwerpen en maak een presentatie. Je kunt met behulp van
Powerpoint of Prezi een presentatie maken, dit is niet
verplicht maar raad ik je wel aan. (Zoek plaatjes die
jouw verhaal verduidelijken en ondersteunen. De
presentatie op een USBstick zetten en meenemen
(powerpoint)).
Stap 6: Maak een klein (hulp)briefje. Op het briefje
schrijf je de onderdelen waarover je iets wilt vertellen op.
(Wanneer je een Powerpoint-presentatie maakt is dit
jouw hulpbriefje)
Stap 7: Oefenen! Het verhaal er omheen moet
je ter plekke kunnen verzinnen. Oefen thuis
dus een paar keer! Je presentatie duurt
ongeveer 10 minuten.
Tip: Oefen thuis met een klokje, stopwatch of iets anders om te kijken hoe lang
je presentatie ongeveer duurt.
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B.

Tips voor tijdens jouw spreekbeurt

Tip 1: Controleer op tijd of je
presentatie werkt op de computer.
Tip 2: Kijk de klas rond als je iets
vertelt. Als je het eng vindt, kijk dan
op de muur achter de kinderen. Kijk
in ieder geval niet de hele tijd op je
blaadje of naar beneden. Let op je
lichaamshouding en of verstaanbaar bent, ook voor
kinderen achterin de klas.
Tip 3: Begin jouw spreekbeurt met het onderwerp en over
welke onderdelen je het gaat hebben. Zet de inhoud
(=onderwerp + onderdelen) in de PowerPoint presentatie of Prezi. Zo weet de
luisteraar (publiek) wat ze kunnen verwachten tijdens de presentatie. Zorg voor
een duidelijke opbouw van de presentatie bijvoorbeeld. Inhoud, inleiding, 1e
hoofdstuk, 2e…, afsluiting, vragen.
Tip 4: Spreek duidelijk en rustig . Je moet alles in je eigen woorden vertellen.
In eigen woorden betekent ook, dat elke keer dat je oefent de zinnen best
anders kunnen zijn, als je de inhoud maar duidelijk vertelt. Zorg dat je probeert
mooie zinnen te maken, dus niet steeds: "en toen… en toen... en toen…"!
Tip 5: Laat het plaatje of voorwerp op het juiste moment zien. Wil je perse iets
door de klas laten gaan? Wacht tot het juiste moment. Misschien is dat pas
helemaal aan het eind van de spreekbeurt. (Anders ben je de aandacht van de
kinderen kwijt.)
Tip 6: Sluit jouw spreekbeurt netjes af. Probeer je spreekbeurt op een originele
manier af te sluiten. Luister goed naar de vragen en probeer deze - zo goed als
je kunt - te beantwoorden. Zorg zelf voor 3 vragen die komen uit
het verhaal wat je hebt verteld.
C.

De beoordeling

Na je spreekbeurt krijg je tips en tops van de klas en van
meester Paul. Wat kan er de volgende keer beter en wat ging
er al goed?
Waar zal op gelet worden: - duidelijke en juiste informatie duidelijke stem - goed de klas inkijken en niet voorlezen.
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