
Stappenplan voor het maken van een spreekbeurt 
 

Stap 1: Kies een onderwerp 

 Je kiest een onderwerp waar je al heel veel van weet, of nog leuker; 

 Je kiest een onderwerp waar je juist (bijna) niets van weet en waar je graag meer over wilt weten.  

 

Stap 2: Voorbereiding  

Bedenk wat je allemaal wilt leren/weten over het onderwerp. Ga in de bibliotheek op zoek naar informatie 

(denk aan informatieboeken en tijdschriften), kijk op internet of vraag aan iemand wat zij over het 

onderwerp weten. Verzamel al deze informatie en bedenk wat je belangrijk vindt om te vertellen. Zorg er 

voor dat je de informatie in je eigen woorden schrijft, en natuurlijk vertelt. Verdeel de informatie in 

verschillende onderdelen. Als jouw onderwerp de olifant is, kun je de 

spreekbeurt verdelen in de volgende onderdelen: het uiterlijk, voedsel, 

leefgebied en gedrag. Zoek afbeeldingen en/of voorwerpen die je tijdens je 

spreekbeurt kunt laten zien. Kijk goed naar de indeling van je spreekbeurt 

om te kijken wanneer je een afbeelding of een voorwerp laat zien.  

 

Stap 3: De inleiding 

In een inleiding vertel je aan jouw publiek (de klas) wat jouw onderwerp is, ook vertel je waarom je dit 

onderwerp hebt gekozen. Vertel welke onderdelen je gaat bespreken.  

 

Stap 4: De onderdelen  

Bij de voorbereiding heb je je spreekbeurt verdeeld in onderdelen. Vertel bij elk nieuw punt welk onderdeel 

er nu aan bod komt. Bijvoorbeeld: 'Ik ga nu iets vertellen over...'.  

 

Stap 5: Voorwerpen of afbeeldingen laten zien 

Als je tijdens je spreekbeurt plaatjes of voorwerpen wilt laten zien, zorg je er voor dat je ze op de goede 

volgorde voor je (op tafel) hebt liggen. Wanneer je plaatjes uit een boek wilt laten zien, doe dan een 

papiertje tussen de bladzijdes, zodat je niet hoeft te zoeken.  

Voorwerpen die je wilt laten zien, kun je doorgeven. Als je bang bent dat iets stuk gaat, kun je ook tegen de 

kinderen zeggen dat ze na je spreekbeurt naar de tafel mogen komen om daar te kijken. Heb je grotere 

platen of posters, vraag je aan de juf/meester of je die op de muur of op het bord mag plakken.  

 

Stap 6: Einde van de spreekbeurt  

Aan het einde van je spreekbeurt noem je je conclusie. Je vertelt dan wat jij vond van het onderwerp en 

wat je er van hebt geleerd. Daarna mogen de kinderen vragen aan je stellen. Je mag ook zelf vragen 

bedenken en deze aan de kinderen stellen, om te kijken of ze goed hebben opgelet. 

 

Oefenen 

Vraag bijvoorbeeld aan je vader, moeder, broer of zus of zij naar jouw spreekbeurt willen luisteren. Oefen 

een paar keer. Probeer je spreekbeurt zoveel mogelijk uit je hoofd te vertellen.  

 Tijdsduur: ongeveer 15 minuten.  
 

Een aantal tips: 

 Tijdens het vertellen spreek je duidelijk en kijk je de klasgenoten aan. 

 Sta rechtop. 

 Begin op tijd aan je spreekbeurt en vraag om hulp als het nodig is. 

 Je mag het digibord gebruiken tijdens je spreekbeurt, bijvoorbeeld om een Powerpoint- 

presentatie te laten zien, of om plaatjes er op te doen.  

 

Veel succes! 


