
1. Kies een onderwerp

Kies een onderwerp dat je leuk vindt. Maar denk eraan dat je in

groep 8 zit!

Geschiedenis, landen buiten Europa, bijzondere gebeurtenissen.

Kies een onderwerp waar je al vragen over hebt.

Wie…

Wat…

Waar…

Hoe…

Waarom?

Wanneer...

Als je twijfelt, vraag dan aan de meester of het onderwerp goed is.

Tweede Wereldoorlog is veel te groot, kies dan een sub-onderwerp.

2. Informatie verzamelen

Verzamel boeken, tijdschriften, folders en informatie van internet. Ga kijken in de

bibliotheek en misschien is er op school ook wel informatie te vinden.

Probeer spullen te zoeken die passen bij het onderwerp.

3. Lezen

Je leest en bekijkt de boeken. Je gaat beslissen wat je wilt vertellen

(je kan natuurlijk niet alles vertellen).

Maak hoofdstukken voor een duidelijk overzicht.

4. Uitwerken

Schrijf/typ je spreekbeurt helemaal uit. Schrijf niet alles letterlijk over uit het boek

of van internet, maar maak nieuwe zinnen in je eigen woorden.

Ter ondersteuning maak je een PowerPoint/Prezi/digitaal schoolbord.

5. Oefenen –

Lees je spreekbeurt een paar keer hardop voor jezelf.

Maak een samenvatting voor jezelf.

Schrijf een paar sleutelwoorden op.

Hiermee kun je de spreekbeurt zoveel mogelijk uit het hoofd vertellen.

6. Vertellen

Je vertelt in de klas.

Ga niet voorlezen

Loop een beetje rond.

Vertel boeiend.

Laat wat zien tijdens je presentatie

Tips

- Kijk zoveel mogelijk de klas in, kijk een beetje rond en niet steeds naar dezelfde

kinderen.



- Als afsluiting van een spreekbeurt kun je het beste een paar vragen stellen aan

de klas. Je weet meteen of ze goed naar jou hebben geluisterd.

- Laat aan het einde van je spreekbeurt de spullen rondgaan. Als je dat tijdens de

spreekbeurt doet, letten de kinderen niet meer op jou.

- Plaatjes en tekeningen kun je op het bord hangen. Iedereen moet deze kunnen

zien. Dus hele kleine plaatjes hebben geen zin.

- Verzin en plan een goede aflsuiting van je spreekbeurt.

- Jouw informatie van deze spreekbeurt mag je ook voor je werkstuk gebruiken.

-

Succes, Meester Jaco


