
Hoe bereid ik een spreekbeurt voor?
1. Kies een onderwerp

De voorbereiding van een spreekbeurt begint met het kiezen van een onderwerp waar je iets 
over kunt vertellen, omdat je het leuk vindt. Probeer een aantal deelonderwerpen te 
bedenken. Hierdoor wordt het makkelijker om informatie te vinden.

2. Verzamel informatie en plaatjes
Allereerst ga je op zoek naar zoveel mogelijk informatie. Naast boeken, het internet en 
televisie kun je ook informatie aanvragen bij bedrijven, musea, reisbureau, enz. Als je het 
idee hebt dat je voldoende informatie hebt gevonden, dan ga je de informatie onderverdelen 
in de deelonderwerpen die je eerder had gekozen. Misschien is er aan de hand van de 
gevonden informatie zelfs een deelonderwerp bij gekomen of een deelonderwerp 
verdwenen? Dit is niet erg, maar misschien wel interessant om iets over te vertellen tijdens 
je spreekbeurt. Bijvoorbeeld: 'Het is mij opgevallen dat er helemaal niet zoveel informatie te 
vinden is over...' 'Dit komt mogelijk door...' 

3. Maak een samenvatting noteer steekwoorden
Kies aan de hand van je deelonderwerpen, die informatie uit waar je graag iet over wilt gaan 
vertellen. Schrijf in je eigen woorden een samenvatting. Vervolgens kun je steekwoorden 
gaan opschrijven bij je eigen samenvatting. Het is handig om en samen te vatten en 
steekwoorden te noteren, omdat je hierdoor de informatie aan het leren bent. Je kent 
daardoor het verhaal nog beter uit je hoofd.

4. Extra's
Je spreekbeurt maak je leuker door wat extra's mee te nemen. Je kunt denken aan een 
videofragment, een voorwerp dat met je onderwerp te maken heeft of door gebruik te maken 
van PowerPoint.

5. Oefenen
Probeer niet om volledige teksten in je hoofd te stampen. Maak gebruik van steekwoorden, 
zodat je het op je eigen manier vertelt. Oefen ook hardop voor jezelf of anderen. Je hoort 
dan hoe je verhaal klinkt en je weet ongeveer hoe lang je bezig bent.

6. De spreekbeurt
Als je spulletjes wilt laten rond gaan, doe dat dan niet tijdens je spreekbeurt, want dan wordt 
er niet meer goed geluisterd. Dit kun je dus het beste aan het einde van je spreekbeurt doen. 
Zorg er voor dat je plaatjes groot genoeg zijn, zodat ook leerlingen die achter in de klas 
zitten het kunnen zien. Probeer zo veel mogelijk de klas in te kijken. Las bijvoorbeeld aan 
het eind van je spreekbeurt ook tijd in om vragen te kunnen beantwoorden.


