Mijn naam is: …………………………………………………………………………….
Het onderwerp van mijn spreekbeurt is:
…………………………………………………………………………………………………..
Ik heb mijn spreekbeurt op: ………………………………………………………

Hoe maak ik een spreekbeurt?
1. Ik kies een geschikt onderwerp.
2. Ik ga op zoek naar informatie: in boeken, de bibliotheek, internet, etc.
3. Ik zoek ongeveer 5 punten op waar ik over wil vertellen in de klas.
4. Over deze punten ga ik veel lezen en/of verzamelen.
5. Ik ga nadenken of ik ook nog iets wil laten zien: plaatjes of een voorwerp.
6. Ik ga in het kort opschrijven wanneer ik wat vertel. Dus hoe begin ik mijn spreekbeurt, wanneer
heb ik het over punt 1 en wanneer laat ik mijn plaatjes en/of voorwerpen zien.
7. Als laatste vraag ik aan mijn vader/moeder/broer/zus of iemand anders die er toevallig is of hij/zij
even naar mijn spreekbeurt wil luisteren. Dan weet ik precies hoe lang ik aan het woord ben en
misschien hebben ze nog handige tips voor mij.

Waar moet ik op letten?
1. Het onderwerp dat ik kies is heel leuk en/of interessant voor de hele klas.
2. Ik moet minimaal 7 en maximaal 10 minuten aan het woord zijn.
3. Ik mag in deze tijd ook plaatjes of voorwerpen laten zien over het onderwerp van
mijn spreekbeurt. Maar niet teveel!
4. Op het bord moet ik het onderwerp van mijn spreekbeurt opschrijven en ook een
aantal hoofdstukken (niet meer dan 5). Zo kan de klas volgen wat ik vertel. Een
PowerPointpresentatie gebruiken mag ook, maar er mogen niet meer dan 10 dia’s zijn.
5. Het zou mooi zijn als ik spiekbriefje gebruik met maar en paar woorden (kernwoorden).
6. Ik let erop dat iedereen mij kan verstaan.
7. Ik leer de spreekbeurt niet uit mijn hoofd, maar probeer te vertellen a.d.h.v. punten
8. Bij een spreekbeurt in groep 7 hoort geen quiz.
Waar let de leerkracht op bij het beoordelen?
Op de achterkant van deze brief staat de beoordelingslijst met alle punten waar
we mee gaan werken. Pas als alle spreekbeurten zijn geweest, krijgt iedereen zijn
beoordeling.
Bij een spreekbeurt gaat het om het spreken dus dat is waar vooral op gelet
wordt.
Heel veel succes!!!
Heb je nog vragen? Kom gerust even naar de meester of juf!!!

