
Je spreekbeurt houden in groep 6 
 
 
Afspraken vooraf 

- Onderwerp mag hetzelfde zijn als je werkstuk, hoeft niet. 
Je hebt het niet eerder gedaan over dit onderwerp of een 
onderwerp dat er erg op lijkt. 

- Het duurt in totaal tussen de 10-20 minuten. 
- Er is een digibordpresentatie. 
- De datum staat vast, dus begin op tijd. 

 
 
Bij de beoordeling van je spreekbeurt letten we op zes punten. De eerste is het belangrijkst, 
maar met de andere vijf zijn ook veel punten te verdienen. 
 

inhoud  Leerzaam? Begrijpelijk?  

lengte Binnen de tijd? 

plezier & contact Straal je plezier en enthousiasme uit voor je onderwerp? Heb je oog voor de 
kinderen in de klas? Kijk je goed rond? Zit je er lekker in? 

spreken Spreek je duidelijk? Rustig? Goed te verstaan, ook achterin? 

tonen Hoe is je digibordpresentatie? Duidelijke sleutelwoorden? Goede mix 
spreken/laten zien? Niet te druk of te saai? Passend bij je onderwerp? 

originaliteit Waarin onderscheid jij je van de anderen? Hoe maak jij jouw spreekbeurt een 
feestje? 

 
 
Een paar tips: 

- Begin op tijd. Maak afspraken met jezelf en je agenda. Doe elke dag een stuk en 
werk eraan door. 

- Kies een origineel onderwerp. Gratis punten. De poes weten we nu wel.  
- Zorg voor een goede mix van informatie, plaatjes en filmpjes. Te veel tekst is al snel 

saai, maar alleen maar plaatjes en filmpjes weer een beetje te makkelijk… 
- Durf het aan met sleutelwoorden i.p.v. uitgeschreven tekst. Het maakt je 

spreekbeurt echt levendiger straks. 
- Zorg voor een praatpapier dat goed bij jou past. En geef jezelf daarop maar échte 

tips, bijv. nu plaatje laten zien, RUSTIG PRATEN!, smile... 
- Oefen veel thuis. Gebruik je spiegel, je oudere zus, de hond of je ouders als publiek.  
- Gebruik hun complimenten én hun tips. Het is geen kritiek, ze willen je helpen. Vraag 

ze het op te schrijven, zodat je het later terug kunt lezen en dingen kunt veranderen. 
- Doe je best, maar durf niet perfect te zijn. Wees blij dat je ons straks mag laten delen 

in wat jij allemaal weet over je onderwerp. 
- Zorg voor een leuk begin. Telt voor twee. Binnen! 

 
 



Voor wie wil, zó kun je het doen. Maar durf het gerust op je eigen manier, als die beter is of 
beter bij jou past. Iedereen leert anders. Als het maar iets wordt waar je zélf trots op bent! 
 

1. Onderwerp kiezen. Denk aan hobby, iets bekends, iets helemaal nieuws, ergens 
waar je bent geweest, interessant iemand die je kent, beroep. Durf origineel te zijn! 
http://spreekbeurten.info/onderwerp-vinden.html  

2. Mindmap maken. Maak een woordveld of mindmap met dingen die je al weet én te 
weten wilt komen. Orden de informatie.  

3. Informatie verzamelen. Boeken, internet, mensen die er wat van weten, de bieb. 
Denk aan tekst, plaatjes én filmpjes. Gebruik precieze zoekwoorden. Maak een 
spreekbeurtmap in je Drive en sla bruikbare stukken tekst (link kopiëren en plakken), 
plaatjes en filmpjes direct op. Later komen ze wel op de goede volgorde! 

4. Maak een hoofdstukindeling en orden je informatie bij de goede hoofdstukjes.  
5. Hoofdstukjes maken. Tip: schrijf ze niet helemaal uit, maar durf het in 

sleutelwoorden! Zorg bij elk hoofdstukje voor de mix: tekst (sleutelwoorden), 
plaatjes, filmpje, dingen die je kunt laten zien. 

6. Presentatie maken. Maak een Powerpoint, Google Presentatie of Prezi. Zorg weer 
voor de mix. Sleutelwoorden mogen in je presentatie, dat helpt de luisteraars juist. 

7. Vaak maken kinderen tegenwoordig hun hoofdstukjes direct in een presentatie. 
Mag. Als je maar kunt vertellen en uitleggen straks. 

8. Verzamelde materialen, plaatjes en filmpjes toevoegen. Zorg ervoor dat ze nuttig 
zijn, dus  je onderwerp nóg beter uitleggen. En denk aan de tijd. Maximaal 20 
minuten. 

9. Oefenen, oefenen, oefenen. 
10. Voordoen, tips en complimenten krijgen, aanpassingen maken en weer voordoen. 
11. Een punt zetten. Weet je nog? Perfect hoeft niet, maar je gáát ervoor.  

 
 
Heel veel plezier én natuurlijk succes. Maak je er iets moois van? En heb je vragen, kom op 
tijd langs. 
 
 
Meester Martijn 
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