Antoniusschool

Spreekbeurt groep 7

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!
Voorbereiding
• Kies een onderwerp waar je veel over weet of veel over kunt vinden, thuis of in de
bibliotheek.
• Laat dit onderwerp goedkeuren door de meester of juf.
• Lees alle informatie die je hebt gevonden goed door.
• Ga ook op zoek naar materialen om te laten zien.
• Denk na over hoe je je onderwerp wilt presenteren.
o Je doet dit met een PowerPoint of Prezi (www.prezi.com).
• Je gaat voor jezelf met behulp van sleutelwoorden opschrijven waarover je precies wilt
vertellen. Maak dus geen lange zinnen, maar gebruik sleutelwoorden. Dit papiertje
gebruik je bij de presentatie.
• Oefen je spreekbeurt een aantal keren (let hierbij ook op de tijd) en vraag je ouders of
broer/zus om eens te luisteren en aanwijzingen te geven.
• Denk aan het duidelijk praten en probeer tijdens het vertellen ook de klas in te kijken.
De presentatie
• Het is leuk als je plaatjes, foto’s en andere voorwerpen meeneemt die met je
spreekbeurt te maken hebben.
• Je begint met een inleiding (waarom heb je dit onderwerp gekozen? ).
• Vervolgens vertel je even kort hoe de inhoud van je spreekbeurt verloopt. Je maakt
hierbij een soort hoofdstukindeling.
• Daarna begint echt de spreekbeurt. Vertel dan het verhaal over je onderwerp. Maak
tussenkopjes als je een presentatie op het digibord hebt gemaakt. Zet geen heel verhaal
op het bord maar sleutelwoorden!
• Stel tot slot drie vragen aan de groep.
• Hierna mag de klas vragen aan jou stellen.
• Je totale spreekbeurt duurt ongeveer een kwartier.
Nog even wat tips voor je presentatie:
Om je spreekbeurt te presenteren moet je het digibord gebruiken, d.m.v. een
presentatie. Gebruik plaatjes en foto’s, maar let er op dat deze van goede
kwaliteit en niet te klein zijn. Je kunt posters meenemen, voorwerpen, of een
filmpje erbij laten zien. Als je voorwerpen hebt die je rond wilt laten gaan, kun
je dat het beste aan het eind van je spreekbeurt doen, anders wordt het
tussendoor erg rommelig. Neem je presentatie mee naar school op een USB
stick, of mail het naar je juf of meester.
Als je verder nog iets spectaculairs wilt doen of laten zien, vertel dit van
tevoren dan even aan je juf of meester!
Veel succes!

