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Zo maken we een spreekbeurt op OBS de Eendracht

Je gebruikt je werkstuk als onderwerp voor je spreekbeurt. 
Voor groep 6 is dit een onderwerp over een dier, in groep 7 is het een
onderwerp over land en groep 8 is dit een zelfgekozen onderwerp. 

Neem materialen/afbeeldingen mee die je spreekbeurt kunnen
verduidelijken. 
Denk vooraf goed na wanneer je de afbeeldingen/materialen wil laten
zien. 
Je mag het digibord gebruiken om plaatjes of een filmpje te laten zien. 

In groep 5/6 is een presentatie (Powerpoint of Prezi) niet verplicht, in
groep 7 en 8 wel. 
Zorg dat wat je laat zien, ook achterin de klas goed leesbaar is. 
Schrijf niet je hele spreekbeurt op, maar 

Houd je presentatie rustig, niet te veel 

Je gaat een spreekbeurt maken. Dat is erg leuk om te doen! Om ervoor te
zorgen dat het een goede spreekbeurt wordt, is het belangrijk dat je van te
voren weet hoe je een spreekbeurt moet voorbereiden. Ook is het goed
om te weten op welke punten je spreekbeurt wordt beoordeeld. In dit
document vertellen wij je meer over deze dingen. 

1.Onderwerp

2. Voorbereiden
Schrijf in steekwoorden op wat je aan de klas gaat vertellen. Dit mag je
tijdens je spreekbeurt erbij houden. 

3. Materialen

4. Presentatie digibord

       gebruik steekwoorden. 

       plaatjes e.d. op één pagina. 
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Spreek duidelijk en rustig. 
Kijk de klas in. 
Bij gebruik van het bord: ga naast het bord staan en niet ervoor. 

Ben je verstaanbaar?
Doe je het uit je hoofd (in plaats van voorlezen)?
Is je informatie leerzaam voor de klasgenoten?
Creativiteit: voeg je iets nieuws toe? Maak jij het verschil?  

5. Oefenen
Oefen de spreekbeurt thuis een aantal keer en laat iemand meekijken.
Maak gebruik van de tips die je dan krijgt. 

6. Tips voor je presentatie

7. Waar word je op beoordeeld?

Ben je inspirerend?

Wij zien de spreekbeurt graag tegemoet! 
Met vriendelijk groet, 
Team OBS de Eendracht


