Spreekbeurt in groep 6:

Zuidkil 57
3356 DA Papendrecht
Telefoon 078 644 15 55

Spreekbeurt van ………………………………………………………………
Datum …………………………………………………………………………
Onderwerp
In groep 6 ga je een spreekbeurt houden. Het houden van een spreekbeurt moet je
goed voorbereiden. Je moet dus al van tevoren goed na gaan denken over wat je
gaat doen en hoe je dit gaat doen. Kies een onderwerp wat jou aanspreekt en waar
je de klas meer over zou willen vertellen. Dit kan bijvoorbeeld een hobby, een sport
of een land zijn waar je wel eens bent geweest. Het onderwerp van je spreekbeurt
geef je van tevoren op bij je juf of meester.
Doelgroep
Voor wie maak en houd je de spreekbeurt, wat is de doelgroep? Jouw publiek
bestaat uit jouw klasgenootjes en de juf of meester. De taal die je gebruikt moet
begrijpelijk zijn, moeilijke woorden moet je dus vermijden of uitleggen. Leg vooral
veel dingen uit die anders ingewikkeld blijven. Doe dat in jouw eigen woorden. Zoek
moeilijke dingen daarom eerst uit met behulp van een woordenboek of encyclopedie.
Bronnen
Welke bronnen zou je allemaal kunnen gaan gebruiken? Voor het
krijgen van informatie heb je bronnen nodig. Dat zijn boeken,
folders, tijdschriften, televisieprogramma’s, mensen die je kunt
interviewen, het internet, enzovoort. Maak bijvoorbeeld gebruik van
de bieb. Soms moet je informatie ergens opvragen (bijvoorbeeld bij
de bibliotheek of bij een toeristenbureau) of een afspraak met
iemand maken.
PowerPoint
Je mag het digibord gebruiken om daar tijdens je spreekbeurt plaatjes op te laten
zien. Hiervoor mag je een PowerPoint maken. Dit is dus niet verplicht. Als je een
PowerPoint maakt is het verstandig daar alleen de belangrijkste dingen in te zetten.
Hele stukken tekst leiden alleen maar af. Plaatjes om iets duidelijker te maken zijn
wel heel goed.
Presentatie
Waar gaat het bij een spreekbeurt eigenlijk om? Vraag aan je familie hoe je het doet!
Is je stem prettig, ben je goed te verstaan? Kijk je hen ook aan als je praat of kijk je
(te) veel op je spiekbriefje? Op welke manier ga jij jouw spreekbeurt houden? Straks
sta je voor de klas.

Zenuwen horen daar gewoon bij, dat moet je accepteren. Je mag jouw papiertje met
hoofdzaken gerust voor je houden, als je er maar niet vanaf gaat voorlezen. Dat
gebeurt wel snel wanneer je jouw verhaal helemaal hebt uitgeschreven, daarom
spreken we af dat je alleen je spiekbriefje voor je hebt. Je hebt dan goed de tijd om
de klas in te kijken. Praat rustig en met een duidelijke stem. Vergeet niet dat je af en
toe adem moet halen! Neem ook daar de tijd voor. Probeer er plezier in te hebben.
Je doet toch je best, dus wat kan er dan misgaan?
Het is natuurlijk altijd leuk als je materialen meeneemt om te laten zien aan de klas.
Deze materialen laat je goed zien tijdens de spreekbeurt. Als je spulletjes wilt
doorgeven, doe je dat aan het eind van de spreekbeurt. Daarmee voorkom je dat
kinderen niet meer luisteren naar je spreekbeurt.
Je spreekbeurt moet ongeveer 10 minuten duren.
Beoordeling
De juf of meester beoordeelt jouw spreekbeurt. De klas mag meehelpen bij het
commentaar geven. Wat ging er allemaal goed of heel goed? Wat was leuk en
interessant? En zijn er ook nog tips voor een volgende spreekbeurt? Ook krijg je een
cijfer voor de manier waarop je de informatie hebt gepresenteerd. Hoe deed je het
voor de klas? Was je stem duidelijk, kon je de aandacht van de klas trekken, had je
ook echt contact met de klas? Duurde het lang genoeg?

Veel plezier bij het voorbereiden van je spreekbeurt!

