
 
 
Je gaat een spreekbeurt houden. Het onderwerp is vrij, maar vraag wel even of het goed is 
aan je juf of meester.  
Hieronder staan aanwijzingen voor een goede spreekbeurt. Veel succes en plezier! 
 
Waar bestaat de spreekbeurt uit? 

• Je begint met een inleiding. In de inleiding vertel je waarom je het onderwerp hebt 
gekozen. 

• Vervolgens vertel je even kort hoe de inhoud van je spreekbeurt verloopt. Je maakt 
hierbij een soort hoofdstukindeling. 

• Daarna begint echt de spreekbeurt. 

• Na je spreekbeurt stel je 3 vragen aan de klas. 

• Tenslotte vraag je of de kinderen nog vragen aan jou hebben. 
 
Nog even wat tips: 

• Als je met de voorbereiding begint: Lees alle gevonden informatie goed door en denk 
na over hoe je het onderwerp wilt presenteren.  

• Je gaat voor jezelf opschrijven met behulp van sleutelwoorden waarover je precies 
wilt vertellen. Maak dus geen lange zinnen, maar gebruik sleutelwoorden. 

• Oefen je spreekbeurt goed. Dit hardop oefenen moet je echt meerdere keren doen, 
zodat je het goed kunt vertellen en het niet opleest tijdens je spreekbeurt. Laat   bijv. 
je ouders eens luisteren en aanwijzingen geven.  
Denk aan duidelijk en rustig praten en het publiek aankijken.  

• Het papiertje met je sleutelwoorden mag je bij je spreekbeurt houden als 
hulpmiddel.  

• Je mag plaatjes, foto’s, posters en allerlei andere voorwerpen meenemen die met je 
spreekbeurt te maken hebben. Het is leuk als je een (PowerPoint) presentatie bij je 
onderwerp hebt, maar dit hoeft echt nog niet. 

 
Je spreekbeurt mag ongeveer 10 minuten duren. Zorg ervoor dat je je spullen bij je hebt en 
dat je het natuurlijk thuis hebt geoefend. Als je een presentatie hebt, neem je dit mee naar 
school op een memorystick, of je mailt het naar je juf of meester. Tip: test een dag voor je 
spreekbeurt even of de stick het op school ook echt doet! 

 
Veel succes! 
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