
 � Kies een soort onderwerp.

 � Kies een onderwerp. Kies iets waar je veel van weet of meer over wilt weten. 

 � Maak een woordveld bij het onderwerp. 
 
 
 
 
 

 � Maak groepjes van woorden die bij elkaar horen. 
 
 

 �  Maak een hoofdstukindeling. Dat is: geef elk groepje een naam en zet de groepjes in 
een logische volgorde. 
 
 
 

 � Maak bij elk hoofdstuk vragen. Gebruik de woorden van de groepjes.  
 
 
 

 � Zoek informatie voor de antwoorden op de vragen. Gebruik verschillende bronnen.

 � Neem iemand in gedachten voor wie je de spreekbeurt gaat houden.  
 

 � Let bij het maken van de presentatie op: 

 � Maak de dia’s van de hoofdstukken. Doe het zo:
 h Schrijf de antwoorden die je vindt op jouw vragen in een schrift of op 

een kladblaadje. Zoek de betekenis van moeilijke woorden op.
 h Schrijf elk antwoord in één of twee woorden op. 
 h Maak per hoofdstuk één dia met daarop de belangrijkste woorden. 
 h Gebruik plaatjes en voorwerpen om te laten zien wat je bedoelt. 
 h Soms is het beter om de volgorde van de antwoorden te veranderen, 

omdat je verhaal dan duidelijker wordt. 

 � Maak een dia voor de inhoud. Doe het zo: 
 h Zet op de tweede dia een lijst van de namen van de hoofdstukken. Dat 

is de volgorde of opbouw van je spreekbeurt.  

 � Maak een dia voor de titel. Doe het zo: 
 h Zet op de eerste dia hoe de spreekbeurt heet, je naam en je groep. 
 h Kies er een mooie plaat of tekening bij. 

 � Maak een dia voor de vragen. Dit is de laatste dia van je presentatie. 

 � Lees alle tekst in de presentatie. Haal de taalfouten er uit.

Hoe maak je een spreekbeurt?
VOORWERK SCHRIJFWERK

 � dier
 � hobby
 � sport
 � muziekinstrument
 � eten en drinken

 � gebeurtenis
 � natuurverschijnsel 
 � beroep 
 � persoon
 � iets over je lichaam

 � land
 � kunst
 � voertuig
 � organisatie
 � ...

onderwerp

 Wie ... ?  
 Wat ... ?  
 Waar ... ?  

 Wanneer ... ?   
 Waarom ... ?   
 Welke ... ? 

 Hoe ... ?   
 Is ... ? 
 ... of ... ?

 interessant 
 leuk 

 veel over te vinden  saai   
 erg moeilijk

www.bibliotheek.nl/jeugd
www.hetklokhuis.nl
www.jeugdjournaal.nl

www.schooltv.nl
www.willemwever.nl
www.zozitdat.nl

bijvoorbeeld:

  Schrijf de 
antwoorden in 
een schrift en 
zet erbij waar 
je ze hebt 
gevonden.  
Dat is de bron.

  Maak een pla
nning 

waar ook in sta
at 

wanneer je gaa
t 

oefenen.

  Zoek per hoofdstuk 
naar antwoorden.

 Iemand uit je klas  Iemand met dezelfde hobby of sport

  Vraag als je bijna klaar bent iemand anders om even mee te denken..

 Zet er ook 

woorden bij die 
je 

nu pas beden
kt.

SPREEKBEURT
Een spreekbeurt is het 
vertellen en laten zien 
van informatie over één 
onderwerp. 

Een spreekbeurt ziet er zo 
uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mijn spreekbeurt mag  
           minuten duren.   Moeilijk? Kijk dan naar de muur achter je publiek!
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PRESENTEREN

Titel
Jouw Naam

Vragen

 � Oefen bij elke dia wat je gaat zeggen. Vertel uit je hoofd:
 h Titel: Vertel waar je spreekbeurt over gaat en waarom dit hebt gekozen.
 h Inhoud: Vertel kort over de opbouw van je spreekbeurt, dat is: wat je gaat vertellen.
 h Hoofdstukken: Vertel bij de woorden op de dia over de antwoorden. Zorg dat het een 

logisch verhaal is. Gebruik de plaatjes en voorwerpen.
 h Vragen: Vraag aan het publiek of er nog vragen zijn.  

 � Oefen je spreekbeurt voor publiek.  Neem de tijd op. Let op je houding:
 h Praat rustig en duidelijk. Leg moeilijke woorden uit.  
 h Kijk je publiek aan als je vertelt. 
 h Beantwoord vragen van je publiek. Je hoeft niet op alle vragen een antwoord te weten.

  Doe je favoriete tv 
presentator eens na.

© Pauline Buit

 Maak de presentatie met 

Powerpoint, Prezi of met  

een ander programma.


