Stappenplan spreekbeurt
groep 5 tot en met 8.

• Bedenk een onderwerp dat je zelf interessant vindt. ( in groep 8 mag je de spreekbeurt
met z'n tweeën doen, bedenk hierbij wel dat je veel moet overleggen en het allebei eens
moet zijn over het onderwerp).
•

Zoek zoveel mogelijk informatie over je onderwerp. Maak hierbij gebruik van boeken,
websites en andere bronnen. ( je kunt gratis lid worden van de bibliotheek)

•

Maak van alle informatie een verhaal in eigen woorden. Doe dat door je informatie in
verschillende hoofdstukken te verdelen. Dit wordt de tekst voor je spreekbeurt. Denk
eraan dat je begint met een inleiding (welk onderwerp heb je gekozen en waarom).
Eindig met een bronvermelding (dus van welke websites heb jij je informatie gehaald,
welke boeken heb je gebruikt). Aan het eind geef je de kinderen uit de klas de
gelegenheid om vragen te stellen.

• Maak bij je spreekbeurt een powerpoint of prezi-presentatie ( in groep 5 en 6 nog niet
verplicht). De eerste dia vertelt het onderwerp, de volgende dia beschrijft de inleiding.
Daarna volgen de verschillende hoofdstukken. Aan het eind staat ook de bronvermelding
in je powerpoint/prezi en eindig je met een dia waarop staat ‘Vragen?’ zodat voor
iedereen duidelijk is dat ze vragen mogen stellen.

• Leg papiertjes in boeken/tijdschriften als je hieruit plaatjes wilt laten zien zodat je niet
hoeft te zoeken tijdens je spreekbeurt.

• Als je materialen over het onderwerp hebt, is het leuk om deze tijdens je spreekbeurt op
een tafel neer te zetten en er iets over te vertellen.

• Neem op school de tijd om je voor te bereiden, dit kan tijdens de pauze of evt. voor
schooltijd, overleg dit met je leerkracht.
Eisen spreekbeurt:
- Eigen woorden gebruiken
- Verstaanbaarheid
- In de klas kijken
- Niet voorlezen ( een spiekbriefje mag)
- Vragen goed beantwoorden
Eisen powerpoint:
- Steekwoorden gebruiken
- Het ziet er mooi uit
- Gebruik van plaatjes
Veel succes!
Is er iets niet duidelijk of lukt iets niet, zorg dan dat je op tijd bij de leerkracht komt zodat samen
naar een oplossing gezocht kan worden.

