
Hoe houd ik een spreekbeurt? 
 

Je begint met het doorlezen van je werkstuk. Doe dit een paar keer hardop voor 

jezelf voor.  

 

Maak daarna een samenvatting, door de trefwoorden (de belangrijkste woorden 

uit je verhaal) op te schrijven. Met behulp van deze trefwoorden kun je de 

spreekbeurt zoveel mogelijk uit je hoofd vertellen. Het blaadje met je 

trefwoorden kan dan een geheugensteuntje zijn. 

 

Vervolgens maak een PowerPoint. Hierin kun je plaatjes of filmpjes zetten waar 

je eventueel de trefwoorden in verwerkt. Plaatjes zijn voor de luisteraars leuk 

om naar te kijken, maar zijn tegelijkertijd ook een geheugensteuntje voor wat je 

wilt vertellen. Wil je uitleg over Powerpoint? Bekijk dan dit filmpje eens: 

https://www.youtube.com/watch?v=FQqSQ_6AVhw 

 

Tips!   

- Kijk zoveel mogelijk de klas in, probeer naar alle kinderen te kijken. 

- Als afsluiting van je spreekbeurt kun je de vragen van je vragenlijst 

stellen. Als kinderen de antwoorden weten, weet je dat ze goed naar jou 

hebben geluisterd. 

- Laat pas op het einde van je spreekbeurt de spulletjes rond gaan. Als je 

dat tijdens je spreekbeurt doet, letten de kinderen niet op jou, maar op 

de spulletjes. Wel kun je natuurlijk plaatjes of voorwerpen omhoog 

houden, zodat de kinderen weten over welk voorwerp je het hebt. 

- Als je een dier mee wilt nemen, overleg dan met je leerkracht of dit mag. 

Laat het dier alleen aan het begin en aan het eind van je spreekbeurt zien. 

Dieren maken onverwachte geluiden en bewegingen, waardoor de kinderen 

niet meer naar je luisteren.  

- Plaatjes en tekeningen kun je op het bord hangen. Denk er aan dat 

iedereen dit moet kunnen zien en dat ze dus groot genoeg zijn.  

 

Tips tegen de zenuwen   

Bijna iedereen die een spreekbeurt moet houden is zenuwachtig. Dat is heel 

normaal. Hoe vaker je een spreekbeurt houdt, hoe minder last je van zenuwen 

krijgt. Je krijgt dan meer zelfvertrouwen, zodat het vanzelf beter zal gaan.  

 

Dus 

- Zorg voor een goede voorbereiding. 

- Gebruik een briefje/kaartje/PowerPoint waar je de belangrijkste woorden 

op hebt staan. 

- Oefen thuis een keer voor je ouders/broertje/zusje of voor de spiegel. 

- Probeer rustig adem te halen. 

SUCCES! 


