Eindelijk! Mijn spreekbeurt!!!
Eindelijk! Je spreekbeurt komt er weer aan! Maar de meeste kinderen vinden een
spreekbeurt helemaal niet leuk. Vind jij een spreekbeurt ook niet leuk of ben je
superzenuwachtig? Lees dan de volgende tips en voortaan heb je nergens meer
last van!
Tip 1: Ik houd mijn spreekbeurt over…
De meeste kinderen beginnen zo hun spreekbeurt. Dat is eigenlijk wel logisch,
maar het kan ook saai worden. Bedenk eens iets anders, vraag bijvoorbeeld iets
aan de klas of ze iets weten over je onderwerp, zonder te zeggen dat jouw
spreekbeurt daarover gaat. En dan ga jij met je spreekbeurt beginnen. Zo heb je
al de aandacht en hoor je misschien iets wat je anders zou kunnen vergeten!
Tip 2: Verrassing!
Zorg eens voor iets origineels als dat lukt met je onderwerp. Vertel je iets over
een land? Neem dan bijvoorbeeld iets te eten mee uit dat land zodat je
klasgenoten dat kunnen proeven of neem een cd mee met muziek uit dat land. De
juf of meester heeft vast wel een cd-speler die je mag lenen. Doe je je
spreekbeurt over een beroep? Misschien ken je wel iemand die je kunt
interviewen voor de klas (en dat scheelt jou ook weer een hoop te vertellen!)De
klas zal verbaasd staan!
Tip3: Meer is beter
Zorg dat je veel informatie hebt over je onderwerp. Je voelt je dan stukken
zekerder als je voor de klas staat. Dat betekent niet dat je een uur achter
elkaar moet gaan praten, want dat wordt saai voor de klas. Maar als je veel weet
over je onderwerp en je klasgenoten mogen aan het einde vragen stellen, kun je
wel veel vragen beantwoorden! En al deze informatie kun je natuurlijk vinden in
de bieb of op het internet. Boeken zijn altijd handig, daar staan vaak plaatjes in
en die kun je weer laten zien!
Even in het kort:
• Het doet er niet zoveel toe wat je zegt, maar hoe je het zegt. Praat dus
niet te zachtjes en te snel.
• Het helpt goed tegen de zenuwen als je een paar kinderen aankijkt die je
vertrouwt, bijvoorbeeld je beste vriend of vriendin.
• Let op dat je niet gaat friemelen aan papiertjes of iets anders, daar gaat
de klas op letten en wordt je alleen maar zenuwachtiger van.
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Het moeilijkste van een spreekbeurt is meestal het vinden van een onderwerp.
Heb je al een onderwerp, dat wordt alles een stuk makkelijker. Hieronder een
paar tips om een leuk onderwerp te bedenken:
-

-

-

-

-

-

-

-

Hobby’s of verzamelingen
Houd je spreekbeurt of je hobby of over iets dat je verzamelt. Daar weet
je als het goed is al veel van toch?
Sport
Vertel iets over de sport waar je op zit.
Muziekinstrument
Misschien bespeel je wel een instrument. Als je dat instrument mee naar
school mag nemen, kun je gelijk een stukje laten horen.
Beroep
Denk dan aan een beroep wat je zelf zou willen worden of misschien ken je
wel iemand met een interessant beroep. Die kun je dan gelijk vragen of je
hem of haar mag interviewen voor de klas.
Dieren
Heb je huisdieren? Dan kun je daar wat over vertellen. Een huisdier kun je
mee naar school nemen als dat mag, maar je kunt ook een knuffel
meenemen van het dier waar je spreekbeurt over gaat.
Beroemde mensen
Je kunt iets vertellen over iemand die beroemd is. Dat kan iemand uit een
film zijn, een zanger of zangeres maar natuurlijk ook een beroemd iemand
uit de geschiedenis.
Geschiedenis onderwerpen
Is er iets uit de geschiedenis wat je leuk vindt? Bijvoorbeeld ridders of
hunebedden.
Aardrijkskundige onderwerpen
Is er iets van aardrijkskunde wat je leuk vindt? Denk eens aan een
bepaalde stad of land waar je geweest bent.
Organisaties en goede doelen
Goede doelen zoals het Wereld Natuur Fonds, Artsen zonder Grenzen,
Unicef zijn ook goede onderwerpen.

Heb je een onderwerp wat jou aanspreekt? Kijk dan op de volgende bladzijde wat
je verder moet doen. Let er wel op, dat je je onderwerp echt leuk vindt. Anders
heb je helemaal geen zin meer om je spreekbeurt voor te bereiden.
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De voorbereiding van een spreekbeurt is heel belangrijk. Je kunt niet de avond
ervoor maar “eventjes” je spreekbeurt maken. Je moet ruim van tevoren
materiaal verzamelen, meestal zijn dit boeken, folders, tijdschriften of wat je
ook maar hebt van materialen. Het internet is natuurlijk ook superhandig.
Als je alles gevonden hebt, ga je dit lezen. Vaak heb je veel te veel informatie.
Dan moet je voor jezelf gaan bedenken wat je belangrijk genoeg vindt om te
vertellen. Daarvan ga je hoofdstukjes maken. Hiermee kun je spreekbeurten in
stukjes verdelen. Tussen de hoofdstukjes in kun je spullen laten zien.
Hoe begin ik??
Schrijf of typ de spreekbeurt helemaal voor jezelf op. Lees daarna je
spreekbeurt hardop voor, dit kan voor jezelf maar je kunt ook oefenen met
iemand anders. Probeer daarna de spreekbeurt zoveel mogelijk uit je hoofd te
vertellen. Je mag natuurlijk wel op je blaadje kijken, maar het beste is om zoveel
mogelijk de klas in te kijken. Vind je dit eng, kijk gewoon door de klas, je hoeft
niemand recht in zijn of haar gezicht te kijken als je dat niet fijn vindt.
Tips tijdens de spreekbeurt
- Als je spulletjes bij je hebt, laat deze dan rond gaan in de klas als jij even
niks zegt. Anders zijn je klasgenoten meer bezig met de spulletjes en
luisteren ze niet naar jou.
- Als je een dier meeneemt, laat hem dan aan het einde zien. Dat scheelt
ook veel voor je huisdier, want misschien vindt bijvoorbeeld je konijn het
helemaal niet leuk als de hele klas voor zijn neus staat en wordt hij bang.
Laat ook niet iedereen hem aaien, maar kijken met de ogen!!
- Plaatjes en tekeningen zijn leuk op het bord als dat mag. Zorg wel voor
grote dingen, want kleine plaatjes zie je niet achter in de klas, die kun je
beter doorgeven. Je kunt ook een (groot) vel papier beplakken met kleine
plaatjes als je geen grote posters of iets kun vinden, dan geef je die door.
Tips tegen de zenuwen
Het is helemaal niet gek als je zenuwachtig bent, dat overkomt zelfs
volwassenen. Hoe vaker je een spreekbeurt moet houden, hoe beter het iedere
keer zal gaan. Denk dan aan de volgende dingen:
- Zorg voor een goede voorbereiding
- Zorg voor een duidelijk geschreven of getypte spreekbeurt, dat is een
stuk makkelijker lezen
- Oefen thuis goed met iemand of gewoon voor de spiegel
Als je op deze dingen let, zal je spreekbeurt hartstikke goed gaan!
www.jufesmeralda.com

