
SPREEKBEURT         
 

Wat is een spreekbeurt? 

Je vertelt in de kring iets over een onderwerp. Het moet een onderwerp 

zijn waar je andere kinderen iets over kunt laten leren. Bijv. over dieren, 

natuur, menselijk lichaam, landen, beroepen, sporten etc.  

 

Waar houd je je spreekbeurt? 

We houden de spreekbeurt iedere vrijdagochtend in de klas. Je mag het gelijk klaarzetten 

als je de klas binnenkomt. 

 

Hoe lang moet mijn spreekbeurt duren? 

Je spreekbeurt moet ongeveer 10 tot 15 minuten duren.  

 

Wat ga je doen? 

1.  Begin ongeveer een maand van te voren met het maken van je spreekbeurt. 

2. Kies een leuk onderwerp waar je misschien al iets vanaf weet! Dan kun je er 

makkelijker over vertellen.  

3. Verzamel informatie over je onderwerp. Je kunt daarvoor boeken uit de bieb halen, op 

internet zoeken of iemand vragen die veel van jouw onderwerp weet. 

4. Als je meer informatie gevonden hebt, ga je bedenken wat je precies over het 

onderwerp wilt vertellen. Je verdeelt je onderwerp in hoofdstukjes. Die hoofdstukjes 

kun je op de dia’s van je PowerPoint-presentatie zetten met plaatjes/foto’s erbij en 

evt. steekwoorden. 

5. Voor het presenteren van je spreekbeurt, maak je een PowerPoint-presentatie of een 

Prezi. Je kunt die PowerPoint via g-mail maken of gewoon in ‘word’ en dan 

meenemen op een usb-stick. Je ouders kunnen hem ook via e-mail naar de 

juf sturen, zodat hij op het digibord geopend kan worden. 
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6. Het is heel leuk als je spullen meeneemt die met jouw onderwerp te 

maken hebben, om te laten zien aan de klas.  

7. Maak een spiekbriefje waar je met een paar woorden opschrijft wat je wilt vertellen. 

Oefen thuis je verhaal, zodat je het zoveel mogelijk uit je hoofd kunt doen in de klas. 

8. Bedenk 3 vragen over je spreekbeurt.  Stel de vragen aan de kinderen aan het einde 

van je spreekbeurt…. ; Heeft iedereen goed opgelet? 

9. Daarna komt de Vragenronde: Misschien hebben de kinderen nog vragen aan jou? 

10. Daarna komen de TIPS en TOPS. De kinderen vertellen jou wat je heel goed deed en 

waar je de volgende keer nog iets beter op kunt letten.  

 

Heb je nog vragen of wil je met de juf even je spreekbeurt bespreken van tevoren; kom 

gerust even langs!! 

 

Heel veel succes!! 



Ben jij al enthousiast geworden en weet jij al waar jij je spreekbeurt over gaat houden? 

Schrijf dan je naam en het onderwerp op het inschrijfblad. Daarna zullen we zo snel mogelijk een  

indeling gaan maken, zodat je weet op welke datum je aan de beurt bent. Schrijf de datum dan 

zelf direct over op dit uitlegblad.  

Begin op tijd en veel toi toi toi! 
 

Als je hulp nodig hebt of als je gewoon iets wilt vragen, kom dan gerust naar je juf!  

Als je twijfelt of jouw onderwerp kan/mag, kom het dan gewoon vragen! 

    

 

Ik houd mijn spreekbeurt over: 

 
 

 

 

 

 

Dit is de datum van mijn spreekbeurt: 

 

 

 

 

 
 

Ik begin een maand van te voren, dus op: 

 

 

 

 

 

 

 

 


