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Zo maken we een spreekbeurt op OBS de Eendracht

Kies een onderwerp waar je al veel van weet. 
Kies een onderwerp waar je meer van wilt weten. 
Kies altijd een interessant onderwerp: dat is leuk om aan te werken en
om naar te luisteren.

Bedenk wat je wilt vertellen over je onderwerp. Je kunt bijvoorbeeld
hoofdstukjes maken, maak er ongeveer 3 á 4. 
Sorteer wat je kunt gebruiken en wat je niet kunt gebruiken. Zorg dat je
niet teveel informatie hebt, maar ook niet te weinig. 
Ga wat je wilt vertellen opschrijven of op de computer typen. Je kunt
hier hulp bij vragen. Weet je al heel veel van het onderwerp, dan kun je
bijvoorbeeld ook alleen belangrijke woorden opschrijven/typen. 
Lees je hoofdstukken na. Vertel/schrijf het in je 

Maak je hoofdstukjes niet te lang. 
Zoek plaatjes, voorwerpen, tekeningen, enz. 

Verzin 3 vragen over je spreekbeurt, die je 

Je gaat een spreekbeurt houden in de groep. Je gaat vertellen over een
onderwerp dat jij leuk vindt of waar je veel van af weet. Hieronder een
stappenplan.

1.Kies een onderwerp.
Kies een onderwerp waar jij veel van weet of wat je leuk vindt om over te
vertellen. 

Bij het kiezen van een onderwerp moet je aan de volgende dingen denken: 

2. Ga op zoek naar informatie.
Ga op zoek naar informatie wat passend is het gekozen onderwerp. 

Blader en lees je informatie goed door. 

      eigen taal. Gebruik je een moeilijk woord, dan 
      moet je wel uitleggen wat het betekent. 

      om te laten zien. 

       aan het einde van je spreekbeurt aan 
       de groep kunt stellen.
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3. Maak een presentatie
Bedenk hoe je het wilt presenteren. Maak je gebruik van een powerpoint of
knutsel zelf iets in elkaar wat je aan de kinderen kan laten zien? Bedenk
welke plaatjes je nodig hebt voor je spreekbeurt. 
Als je een PowerPoint wilt maken gebruik de belangrijkste punten die je wilt
vertellen. Hier kun je dan ook foto’s en filmpjes aan toevoegen.

4. Oefen je presentatie
Oefen je presentatie voor je ouders, broers/zus, opa of oma. Bedenk hoe je
het leuk kan vertellen, eventueel met wat vragen voor het publiek. Het
hoeft niet uit je hoofd, het gaat erom dat je plezier hebt. Het hoeft
maximaal 15 minuten te duren.

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


