
    Een spreekbeurt houden 
 

 

Voorbereiding thuis: 

1. Bedenk een onderwerp dat jij interessant vindt en waar jij 

veel over kunt vertellen. Misschien is er wel iets waar jij 

veel van weet, maar de andere kinderen in de klas 

(nog) niet.  

Het kan ook juist een onderwerp zijn waar je nog 

meer over wilt weten; je gaat je daar dan in 

verdiepen. Je kunt ook kiezen voor het onderwerp 

waar je een werkstuk over maakt.  

2. Ga over het onderwerp lezen in boeken en in 

tijdschriften. Je kunt ook informatie vinden op het 

internet.  

3. Bedenk wat je wilt vertellen over het onderwerp. Verdeel dat in punten. Schrijf kort de 

belangrijke punten op die je wilt gaan zeggen. Schrijf dus niet alles letterlijk op wat je 

wilt zeggen. Het moet wel een spreekbeurt zijn, geen leesbeurt. Het is ook heel 

belangrijk dat je in eigen woorden vertelt over je onderwerp. Gebruik dus geen lange 

zinnen uit een boek, met moeilijke woorden die je zelf eigenlijk niet echt gebruikt. 

4. Verzamel eventueel materiaal dat je aan de klas kan laten zien. Dit kan niet bij elk 

onderwerp. Je moet hierover ook wel even overleggen met de juf, zeker bij grote dingen 

of bij dieren! 

5. Maak een digitale presentatie en zet dit op een stickje. De presentatie bestaat uit 

ondersteunende plaatjes en kernwoorden. Je mag een hand-out maken en deze gebruiken 

bij de spreekbeurt.  

6. Bedenk drie vragen, waaronder een meningsvraag, die je na afloop aan de klas kunt 

stellen. 

7. Je spreekbeurt mag ongeveer 10 minuten duren.  

 

Voorbereiding op school: 

1. Geef je stickje aan de juf. 

2. Leg het materiaal klaar dat je aan de klas wilt laten zien. 

 

Uitvoering: 

1. Vertel waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. Probeer dit duidelijk boeiend en in 

logische volgorde te doen. 

2. Houd je spreekbeurt in je eigen woorden met behulp van je puntenlijstje. Kijk goed de 

klas in. 

3. Laat je materiaal zien. 

4. Na je spreekbeurt kunt je de vragen stellen aan de klas en vervolgens kunnen de kinderen 

vragen aan jou stellen. 

5. De klas geeft jou tips en tops. 

6. De leerkracht geeft als laatste een beoordeling. 

 

Succes met de voorbereiding. Je kunt het! 


