Naam:

Datum:

Hoe maak ik een Spreekbeurt?
Wat is een spreekbeurt?
Bij een spreekbeurt houd je een soort presentatie over een onderwerp wat je zelf interressant vindt
en meer over te weten wilt komen. Je moet een verhaal vertellen aan de klas. Het doel van jouw
spreekbeurt is: andere kinderen interesseren over jouw gekozen onderwerp!! Waarschijnlijk ga je
allerlei dingen opzoeken en het verhaal in grote lijnen op papier zetten. Zo krijg je al duidelijk in je
hoofd wat je aan de klas wilt vertellen. Dit verhaal werk je uit in presentaties op google (met je
schepelweyen-mail). (We maken samen in classroom een bestand aan, waarin je overal waar je bent
kan werken).
Je kunt bij een spreekbeurt ook allerlei materialen meenemen, zoals boeken, spullen die je nodig
hebt bij je onderwerp, afbeeldingen, het kan vanalles zijn.
Voordat je je spreekbeurt gaat houden, moet je drie belangrijke dingen vooraf doen:
1. Het kiezen van een onderwerp
2. Het verzamelen van materialen (boeken, spullen, websites)
3. Het voorbereiden en uitschrijven van de spreekbeurt
Wat moet ik allemaal vertellen?
Een spreekbeurt heeft vaak een bepaalde opbouw. Hieronder zie je onderwerpen die aan bod
moeten komen in je spreekbeurt:
Onderwerp:
Wat is het onderwerp? Kun je vertellen waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen? Kun je
vertellen wat je al wist over dit onderwerp en wat je nog wilt leren over dit onderwerp?
Verdeel je spreekbeurt in hoofdstukken. (minimaal 3 hoofdstukken)
Bij ieder onderwerp kun je een verdeling maken met verschillende kopjes/hoofdstukken. Lees de
informatie goed door en schrijf steeds de belangrijke punten voor jezelf op. Bekijk daarna wat je in je
spreekbeurt vertelt. Zorg ervoor dat je informatie bij het juiste hoofdstuk hoort.
Bronnen
Bij een spreekbeurt maak je gebruik van verschillende bronnen om informatie te verzamelen. Vertel
welke bronnen je hebt gebruikt en wat je eventueel allemaal daarvoor hebt gedaan.
Vragen
Bedenk bij je spreekbeurt (minimaal 3) vragen die de kinderen moeten beantwoorden. Zorg ervoor
dat de informatie uit jou spreekbeurt komt, zodat de kinderen antwoord kunnen geven.
Ten slotte:
Er zullen zeker kinderen zijn die vragen hebben over je onderwerp. Beantwoord deze vragen zoveel
mogelijk.
Zorg dat je spreekbeurt er netjes uitziet. Maak duidelijke hoofdstukken. Lees je spreekbeurt van te
voren een aantal keren goed door, zodat je niet de hele tijd op je blaadje (spiekbriefje) hoeft te
kijken. Het is belangrijk dat je de klas in kijkt en dat je weet wat je wilt vertellen. Jouw presentatie is
een houvast voor jou, met de belangrijkste punten daarin opgeschreven, denk aan steekwoorden en
geen hele verhalen.
Heel belangrijk bij het voorbereiden en maken van een spreekbeurt:
BEGIN OP TIJD!!!

Papa en/of mama mogen je natuurlijk helpen bij het maken van je spreekbeurt, maar onthoud goed
dat jij degene bent die hem uiteindelijk moet maken en presenteren!
Kom je er niet uit, dan mag je altijd hulp vragen aan ons! Samen kunnen we dan kijken waarmee je
vastloopt of wat je niet begrijpt en een oplossing zoeken!!

