Een spreekbeurt, wat nu?
Binnenkort moet je een spreekbeurt houden in de klas, maar hoe
bereid je dit nu het beste voor en waar moet je rekening mee
houden?
Het kiezen van een onderwerp
Kies een onderwerp dat je interessant vindt, maar waar je nog
niet zoveel van weet. Je zit nu in groep 7 of 8 dus jouw huisdier
of sport mag niet meer. Voor deze spreekbeurt kun je
bijvoorbeeld denken aan een land, een goed doel, een
natuurverschijnsel of een geschiedenisonderwerp.
Informatie zoeken
Bedenk wat je wilt vertellen over het onderwerp en maak daar
een lijstje van. Gebruik verschillende bronnen om de informatie te
vinden. Ga naar de bibliotheek, zoek op Internet en misschien kun
je zelfs iemand interviewen. Zorg dat je de informatie begrijpt
en probeer in verschillende bronnen informatie te vergelijken.
Gebruik niet steeds hetzelfde boek of dezelfde website. Word je
nieuwsgierig van gevonden informatie? Probeer dan verder te
zoeken, want het kan zijn dat je klasgenoten ook nieuwsgierig
worden en daar vragen over gaan stellen.
Uitwerken van informatie
Bedenk in welke volgorde je de informatie wilt gaan vertellen en
schrijf of typ het in je eigen woorden. Je klasgenoten en de
leerkracht moeten het begrijpen en de taal uit de bron kan te
moeilijk zijn. Zorg echt dat het jouw tekst wordt.
Afbeeldingen
Zoek afbeeldingen die passen bij wat je vertelt. Dit kunnen
plaatjes zijn uit de boeken of van websites,maar ook eigen foto’s
of foto’s die je van iemand kunt lenen.
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De presentatie
Denk goed na hoe je het materiaal wilt presenteren aan de klas.
Wil je gebruik maken van PowerPoint? Zet dan geen grote
stukken tekst in je presentatie, maar alleen de belangrijkste
woorden en de afbeeldingen.
Gebruik je geen presentatie via het digibord zorg er dan voor
dat je afbeeldingen groot genoeg zijn om zichtbaar te zijn voor
de hele klas.
Oefenen
Oefen thuis je spreekbeurt. Dit kan alleen, maar doe het ook
zeker een keer met publiek (bijvoorbeeld je ouders). Je spreekbeurt
mag ongeveer 10 minuten duren. Laat iemand de tijd opnemen om
te kijken of dit lukt. Te kort is niet goed, maar te lang ook niet.
Probeer de tekst grotendeels uit je hoofd te kennen, zodat je
goed naar de klas kunt kijken tijdens je spreekbeurt. Praat met
een duidelijke stem en niet te snel, je moet ook af en toe
ademhalen ;-).
De beoordeling
Na je spreekbeurt krijg je tips en tops van de klas en van de
leerkracht. Wat kan er de volgende keer beter en wat ging er al
goed? Waar zal op gelet worden:
- duidelijke en juiste informatie
- duidelijke stem
- goed de klas inkijken en niet voorlezen
Heb je nog vragen? Kom dan op tijd naar de leerkracht voor hulp.

Succes en veel plezier!
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