
 

 

Sint Jan groep 6 | 2015-2016 

PRESENTEREN  HOE HOUD IK EEN SPREEKBEURT? 
 



Inleiding 
Presenteren is iets wat je nog vaak gaat doen. Niet alleen televisie- en 

radiopresentatoren presenteren veel voor hun beroep, maar er zijn 

ontzettend veel mensen die tijdens het uitoefenen van hun beroep vaak 

presenteren. Een nieuw tijdschrift wordt bijvoorbeeld gepresenteerd aan de 

redactie, er wordt een nieuwe techniek gepresenteerd om energie op te 

wekken, de Tweede Kamer presenteert een nieuwe wet en je juf of meester 

houdt eigenlijk de hele dag door presentaties. Niet alleen in beroepen wordt 

gepresenteerd. Ook op school houd je regelmatig een presentatie. Vooral op 

het voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs (de school na het 

voortgezet onderwijs) worden veel presentaties gemaakt en gehouden.  

Het presenteren ga je oefenen door het houden van een spreekbeurt. 

Een goede spreekbeurt maken en houden moet je leren. Een spreekbeurt is 

succesvol wanneer de luisteraars geboeid zijn en wanneer zij de informatie 

die jij geeft, goed onthouden. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Wanneer wil 

jouw publiek graag naar je luisteren als jij een spreekbeurt houdt? Dat hangt 

af van twee dingen:  

1. De spreekbeurt zelf moet goed zijn. 

2. De spreekbeurt moet goed worden gepresenteerd. Jij moet dus goed 

presenteren. 

 

In dit boekje vind je een antwoord op de vraag: hoe maak en houd ik een 

goede spreekbeurt? 

Heel veel succes bij het maken en doen van jouw spreekbeurt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wie, wat, wanneer 

Op school spreek je met je leerkracht af wanneer jij je spreekbeurt houdt. In 

groep 6 houd je de spreekbeurt alleen. Je mag een Prezi of Powerpoint 

maken bij je spreekbeurt, het is niet verplicht. 

Ik ga mijn spreekbeurt houden op: ___________________________ (vul datum in). 

 

 

Het onderwerp 

Met jouw leerkracht spreek je af over welk onderwerp je je spreekbeurt gaat 

houden. Je mag dit onderwerp zelf bedenken. De leerkracht controleert 

vervolgens of jouw onderwerp bij het niveau van groep 6 past. Jij moet er 

met je spreekbeurt voor zorgen dat je publiek (klasgenoten en de leerkracht) 

enthousiast raken of zijn over het onderwerp en dat zij er meer over te weten 

komen.  

 

Ik ga mijn spreekbeurt houden over het volgende onderwerp: 

 

______________________________________________ (vul onderwerp in). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een goede spreekbeurt maken 

Wanneer werk je eraan? 

Je werkt thuis aan de spreekbeurt. Als je vragen hebt, dan kun je deze 

natuurlijk altijd op school stellen. Dit kunnen ook vragen zijn over het maken 

van een Powerpoint en Prezi. 

 

 

Stappenplan 

1. Bedenk een onderwerp (deze heb je al opgeschreven in dit boekje). 

 

2. Maak een woordweb. In het midden schrijf je jouw onderwerp. Naast 

de strepen schrijf alles wat je al weet over jouw onderwerp. 

 

3. Bedenk welke vier (of meer) hoofdstukken je wilt maken. 

 

4. Zoek informatie op internet (bijvoorbeeld via www.kennisnet.nl, 

www.schooltvbeeldbank.nl, www.google.nl, wikikids.nl en davindi.nl) 

over de onderwerpen. Je kunt ook informatie zoeken in 

informatieboekjes uit het documentatiecentrum op school en uit de 

bibliotheek. Misschien staat er ook informatie in de boeken van 

aardrijkskunde, geschiedenis en Natuniek. 

 

5. Je hebt nu heel veel informatie gelezen. Bedenk wat je allemaal wilt 

vertellen tijdens je spreekbeurt. Maak een rubriekenveld (woordkast): 

per hoofdstuk schrijf je steekwoorden op. 

 

6. Pas bij deze stap ga je de spreekbeurt in elkaar zetten op de computer 

of op papier! 

 

7. Denk ook nog aan het volgende: 

 

 Verzamel voorwerpen welke je kunt laten zien. 

 Wil je een filmpje (maximaal vijf minuten) laten zien? 

 Welke afbeeldingen laat je zien? 

 Wil je de klas nog iets laten doen? Je kunt van je spreekbeurt ook 

een les maken met opdrachten en/of vragen.  
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