
 
Hulpblad voor het houden van een spreekbeurt 
 
Het voorbereiden en houden van een spreekbeurt kan interessant en erg leerzaam 
zijn. Om je een beetje op weg te helpen, is dit hulpblad speciaal voor jou gemaakt. 
 
Hoe bereid je een spreekbeurt voor? 
 

1. Je kiest een onderwerp waarvoor jij ontzettend veel belangstelling hebt. 
2. Thuis of in de bibliotheek zoek je enkele boeken die over jouw onderwerp 

gaan, je mag natuurlijk ook het internet gebruiken. 
3. In de inhoudsopgave zoek je die hoofdstukjes op die jij in jouw spreekbeurt 

graag wil verwerken. 
4. Op je gemak ga je thuis (en/of op school!) die hoofdstukjes doorlezen. 
5. Op een multoblaadje schrijf je dan alle kopjes onder elkaar op waarvan jij vindt 

dat die onderwerpen in jouw spreekbeurt horen. 
6. Onder deze kopjes komen alle belangrijke woorden te staan. Deze belangrijke 

woorden noemen we kernwoorden. 
7. Hierna ga je onder de kopjes al deze kernwoorden plaatsen in een goed 

lopend verhaal. Denk aan het gebruik van hoofdletters en leestekens.  
8. Dan ga je thuis je spreekbeurt als spreekbeurt voorbereiden. Jouw 

spreekbeurt op school mag dan ook géén voorleesbeurt worden! Een tip 
hierbij is dat jij tijdens het houden van je spreekbeurt alleen spreekt met 
behulp van kernwoorden. Zo kun jij dan regelmatig de groep aankijken! 

9. Handig (en misschien ook wel erg verstandig) is om je spreekbeurt thuis te 
houden voor de spiegel. Ook kun jij je spreekbeurt houden voor een oudere 
broer, zus, vader en/of moeder of……….. voor je knuffel! 

10.  Start met het samenstellen van je spreekbeurt minimaal 3 weken van te 
voren. Een tip hierbij is: Wacht niet tot de 
allerlaatste dag!  

 
En dan…… is ‘Kees’ bijna klaar! 
 
Hoe is de opbouw van je spreekbeurt? 
 

a. In de kring vertel je aan je klasgenoten wat jouw 
onderwerp is. 

b. Ook vertel je waarom je dit onderwerp voor jouw spreekbeurt hebt gekozen.  
c. Dan vertel je welke ‘hoofdstukken’ je tijdens je spreekbeurt gaat behandelen. 
d. Hierna houd jij je spreekbeurt.  
e. Aan het eind van je spreekbeurt geef jij je klasgenoten gelegenheid om vragen 

te stellen. Dit noemen we het vragenvuurtje. 
f. Na het vragenvuurtje stel jij aan je klasgenoten maximaal 5 vragen (Dan kun 

je onmiddellijk horen of zij ook goed opgelet hebben tijdens jouw 
spreekbeurt!) 

 
Tot slot nog even dit: Jij kunt jouw spreekbeurt heel aantrekkelijk maken door op 
het bord een mooie, goed verzorgde tekening te maken. Ook kun je op het bord 
posters hangen. Tijdens het houden van je spreekbeurt mag je ook mooie grote 



 
gekleurde platen en/of foto’s laten zien (of voorwerpen!). Dit maakt jouw 
spreekbeurt alleen maar nòg interessanter!  
Ook kun je Internet gebruiken bij het samenstellen van je spreekbeurt. (Je kunt voor 
jouw spreekbeurt alles klaarzetten in de klas, hierbij mag een klasgenoot helpen!) 
 
We wensen jou heel veel succes! Enne………. heb je vragen? Kom gerust langs (graag 
ruim van te voren!!!)!  


