
Handleiding "Hoe houd ik een spreekbeurt?" 
 

 
A.   Voorbereiding 
 
 
Tip 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. 

 
Tip 2: Schrijf je op tijd in! 

Schrijf jouw naam en onderwerp bij een datum op de 
spreekbeurtenlijst die in de klas hangt. Doe dat minstens 
2 weken voordat je de spreekbeurt wilt houden op de 
lijst. Als je een datum hebt gekozen, kun je dit niet 
meer veranderen. 

 
Tip 3: Zoek informatie op over het onderwerp. 

a. In de bibliotheek (informatieboeken, encyclopedie, atlas)  
b. Via internet (trefwoorden intypen op vvww.google.nl)   Bijvoorbeeld: konijnen 

 
Tip 4:  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 

 
Tip 5:  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. 

 
Tip 6:  Verzamel bij elk onderdeel een of twee plaatjes, tekeningen of voorwerpen. 

Het plaatje is bedoeld om jouw verhaal te verduidelijken en te ondersteunen. Het is dus niet de 
bedoeling om alleen plaatjes of voorwerpen te laten zien en er iets korts over te vertellen.  
Je kunt plaatjes kopiëren, uitprinten (thuis) of foto's van internet op een USB-stick zetten en 
meenemen. 
 

Tip 7:  Maak een klein (hulp)briefje. 
Op het briefje schrijf je de onderdelen waarover je iets 
wilt vertellen op. Je mag maximaal 20 woorden 
gebruiken.  

 
Tip 8: Oefenen! 

Het verhaal er omheen moet je ter plekke kunnen 
verzinnen. Oefen thuis dus een paar keer! 

 
 

Konijnen 

- Konijnenhok 

   (hoe groot,  waar zet je die neer) 

- Konijnenvoeding 

- Leeftijd 

- Babykonijntjes 

   (wanneer geboren, hoeveel)
 

- Waar leven konijnen? 

 



B.   Tips voor tijdens jouw spreekbeurt 
 
 
Tip 1:  Kijk de klas rond als je iets verteld.  

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. 
 

Tip 2: Begin jouw spreekbeurt met het onderwerp en over welke onderdelen je het gaat hebben. 
Als je wilt kun je de inhoud (=onderwerp + onderdelen) ook op een poster of PowerPoint 
presentatie zetten en meenemen, maar dat hoeft niet.  
 

Tip 3:  Spreek duidelijk en rustig . 
Gebruik dus geen boekentaal. Je moet alles in je eigen woorden vertellen, dus niet uit je hoofd 
leren. 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 mooie zinnen maakt, dus niet steeds: "en toen… 
en toen... en toen…"! 

 
Tip 4: 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. 

 
Tip 5: Sluit jouw spreekbeurt netjes af. 

Sluit af op een originele manier (dus niet "Dit was mijn spreekbeurt, zijn er nog vragen?”). 
Luister goed naar de vraag en probeer deze - zo goed als je kunt - te beantwoorden. 

 
Tip 6: Hieraan moet een spreekbeurt voldoen: 
 

 Naam:  Onderwerp: 

 Inhoud  Presentatie 
 1. Inleiding 

   -  Vertel waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. 
   -  Noem de onderdelen. 

 6. In eigen woorden  
      (dus niet voorlezen van hulpbriefje) 

 2. Over minstens drie onderdelen vertellen 
      (denk na over een logische volgorde) 

 7. Rustig en enthousiast spreken 
 

 3. Leg duidelijk uit 
 

 8. Goed de klas inkijken 

 4. Je laat zien dat je genoeg over  
    dit onderwerp weet. 
 

 9. Plaatjes en materiaal gebruiken 

 5. Lengte van de spreekbeurt  
     (tussen 7 - 10 minuten) 
 

 10. Nette afsluiting 

 

C.    Na de spreekbeurt 
 
Een paar kinderen vertellen kort wat ze goed vonden aan jouw spreekbeurt en wat er nog beter zou kunnen. 
De meester / juf geeft ook aan wat er goed ging en wat er beter zou kunnen. Uiteindelijk krijg je alleen van 
de meester / juf een cijfer. 
 

Veel succes! 


