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Stappenplan spreekbeurt 
 
Naam:…………………………………………………………. 

Groep:……………………………………….. 

 

Stap 1:  

Er zijn 2 mogelijkheden om een onderwerp te kiezen:  
1. Je kiest een onderwerp waar je al heel veel van weet; 
2. Je kiest een onderwerp waar je juist (bijna) niets van weet en waar je graag meer over wilt 

weten. 
Het onderwerp moet bij je lee�ijd passen en goedgekeurd worden door de leerkracht. 
Je moet een ander onderwerp kiezen dan je werkstuk, maar je mag wel een keuze uit de ‘lijst’ maken. 
 
Stap 2:  

Maak een woordweb over jouw onderwerp. Waar denk je aan bij dit onderwerp/ wat zou je graag 
willen weten.  
 

Stap 3:  

Maak hoofdstukken: 
● Bekijk je woordweb 
● Streep onderwerpen die je niet in je spreekbeurt wilt hebben door. 
● Wat overblij� komt in je spreekbeurt 
● Geef de woorden die bij elkaar horen dezelfde kleur, dat is je begin voor de verschillende 

hoofdstukken. 
 
Het woordweb laat je minimaal 2 weken voor je spreekbeurt zien aan de leerkracht. 

 
Stap 4:  

Zoek informa�e. 
● Je kunt met mensen praten. Misschien ken je iemand die veel over het onderwerp weet. 

Schrijf de vragen die je wilt stellen op; 
● Zoek in de bibliotheek; 
● Zoek op internet. 

 
Nu je wat meer informa�e over je onderwerp hebt opgezocht, geef je de hoofdstukken een naam en 
ga je ze in de goede volgorde ze�en. Misschien wil je nog iets veranderen. Iets weghalen of juist 
toevoegen. 
Je spreekbeurt moet minimaal 5 hoofdstukken hebben. 

 

 

 

Stap 5: 

Zoek informa�e bij je hoofdstukken. Probeer dit in je eigen woorden op te schrijven, zodat het 
gemakkelijker is om te onthouden. Leer dit zo goed mogelijk uit je hoofd. 
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Stap 6: 

Schrijf van elk hoofdstuk een aantal belangrijke woorden op zodat je het verhaal makkelijker kan 
onthouden. Dit verwerk je in je PowerPoint presenta�e of Google Presenta�e.  
 
Stap 7: 

Zoek materialen die je kunt laten zien. Dit kan je in je PowerPoint of Google Presenta�e verwerken. Je 
mag ook plaatjes uit boeken laten zien of spullen meenemen. 
 
Stap 8: 

Verzin aan het eind vragen over jouw spreekbeurt, die je aan de klas kunt stellen. Dit noemen we de 
Quiz. 
 
Stap 9: 

Oefen hardop. Eerst voor jezelf, daarna voor je ouders, broer, zus, vrienden, familie. Laat iemand het 
oefenen opnemen, zo kun je zien wat er goed gaat en waarmee je  nog moet oefenen. 
 
Tip: Oefen ook een keer met de stopwatch, dan weet je hoe lang je spreekbeurt duurt. De 

spreekbeurt moet +/- 10 minuten duren. 

 

Tips tegen de zenuwen: 

 
Bijna iedereen die een spreekbeurt moet houden is zenuwach�g. Dat is heel normaal. Volwassenen 
hebben daar net zo goed last van. Toch moet je doorze�en. Hoe vaker je een spreekbeurt houdt, hoe 
minder last je van je zenuwen krijgt. Door vaak te oefenen, krijg je meer zelfvertrouwen. Om te 
helpen hebben wij een aantal �ps voor je: 

● Zorg voor een goede voorbereiding. 
● Zorg voor een duidelijk ‘spiekbrie�e’ waar je de belangrijkste woorden goed op hebt staan. 
● Zet je hoofdstukken ergens op (PowerPoint/digibord). 
● Oefen thuis voor anderen. 
● Praat rus�g en duidelijk. 
● Probeer rus�g adem te halen. 

 
Heel veel succes! 
 
En als je vragen hebt of je wilt ergens hulp bij, kom gerust!!! 
 


