SPREEKBEURT
In groep 5/6 zijn we bezig met een eigen spreekbeurt. Waarbij de kinderen kennismaken met
het voordragen van informatie voor de gehele klas. De kinderen vinden dit erg spannend om
te doen maar ook leuk om naar te luisteren.

Voor je aan de spreekbeurt kunt beginnen moet je eerst een onderwerp kiezen. Dit kan
een hobby of een sport zijn die je beoefend of graag zou willen beoefenen, maar het
kan ook een huisdier(alleen groep 5) of een verzameling zijn. Vervolgens moet je
boeken zoeken en lezen over dit onderwerp om er meer over te weten te komen zodat
je er later over kunt vertellen. Als je wat meer informatie hebt over het onderwerp kun je
een woordweb gaan maken. Hierbij zet je het onderwerp in het midden en woorden die
ermee te maken hebben er omheen. Bijvoorbeeld zo:
Kies minimaal 5
woorden uit je
woordweb waarover je
wilt vertellen.
Hierna maak je een
indeling. Over welk
woord wil je eerst
vertellen en met welk
woord wil je afsluiten.
Je mag een aantal
punten (steekwoorden)
op een blaadje schrijven. Maar zorg er wel voor dat je tijdens je verhaal de klas aankijkt.
Het mag geen voorleesbeurt worden.
Dan moet je een aantal voorwerpen zoeken om te laten zien aan de kinderen in de klas.
Want als je dingen laat zien kun je er gemakkelijker
over vertellen.
Nu is je spreekbeurt bijna af. Je moet hem alleen nog
oefenen! De spreekbeurt duurt ongeveer 5 tot 10
minuten. Oefen thuis, denk ook aan de tijd. Weet
goed wat je allemaal wilt laten zien! (welke plaatjes
en voorwerpen)
Voordat je aan je spreekbeurt gaat beginnen moet je
eerst vertellen waarom je dit onderwerp hebt
gekozen. Wil je in de klas iets klaarzetten? Overleg
dit eerst met je meester/juf.
Na de spreekbeurt moet je ongeveer 4 vragen stellen aan de kinderen in de klas en
hierna mogen zij ook vragen aan jou stellen.
Ook zeggen de kinderen nog wat ze van je spreekbeurt vonden en geven ze tips voor
de "volgende keer".
Maak het woordweb, de steekwoorden en de vragen op de achterkant.

