
 

Spreekbeurt 

 
 
Naam: 
Onderwerp: 
Datum spreekbeurt: 

 
 
Hieronder staan een aantal regels waar je spreekbeurt aan moet voldoen en een aantal tips 
om je spreekbeurt zo goed mogelijk voor te bereiden en te houden. 
 
 
Regels: 

1. Kies een onderwerp dat je interessant vindt en te maken heeft met geschiedenis, 
aardrijkskunde of natuuronderwijs. Het mag ook gaan over een beroep, maar niet 
over huisdieren. Groep 6 mag wel een dier als onderwerp nemen. Overleg even met 
je juf of jouw onderwerp geschikt is voor een spreekbeurt.  

2. Je spreekbeurt heeft minimaal 5 hoofdstukken. 
3. Je geeft de spreekbeurt op het niveau van groep 6/7. Zorg dat je de informatie goed 

begrijpt; leg moeilijke woorden uit en zorg voor genoeg diepgang.    
4. Je maakt een PowerPoint of Prezi die je helpt bij het geven van je spreekbeurt. 
5. Tijdens je spreekbeurt laat je plaatjes, filmpjes of voorwerpen zien die bij het 

hoofdstuk horen. 
6. Probeer de informatie zo veel mogelijk (uit je hoofd) te vertellen en zo min mogelijk 

voor te lezen. 
7. Je spreekbeurt duurt tussen de 10 en 15 minuten. 

 
 
Tips: 

1. Maak een woordweb over je onderwerp. Wat weet je al? Wat wil je vertellen? Welke 
hoofdstukken kun je bedenken, wat is een goede volgorde? 

2. Zoek informatie over het onderwerp op internet of in boeken. Zorg dat de informatie 
die je gebruikt betrouwbaar is. 

3. Maak een PowerPointpresentatie of Prezi. Per hoofdstuk gebruik je 1 of 2 dia’s. Zet 
steekwoorden in de dia’s. Zo voorkom je dat je gaat voorlezen, maar kun je wel snel 
vinden wat je moet vertellen. Voeg eigen foto’s/afbeeldingen/filmpjes in die je 
verhaal ondersteunen. Vertel hier ook wat over, betrek de afbeeldingen in je verhaal. 

4. Neem de presentatie mee op een stick of mail de presentatie een dag van tevoren 
naar m.jansenopdehaar@veluwseonderwijsgroep.nl 

5. Oefen je spreekbeurt een paar keer, ook voor publiek (gezin, opa, oma, buren). 
6. Wees creatief. Met extra inzet scoor je extra punten. Bedenk iets origineels! 
7. Vertel enthousiast en laat zien dat je veel weet over je onderwerp! 
8. Op de achterkant kun je zien hoe de spreekbeurt wordt beoordeeld. 

 
 
Veel succes! 
 
 
 



 

Beoordeling spreekbeurt 6/7 

 

Checklist:          √ 
Het onderwerp voldoet aan de eisen.  

Er is een PowerPoint of Prezi bij de spreekbeurt gemaakt.  

De spreekbeurt is goed voorbereid.  

De spreekbeurt is niet korter dan 10 minuten.  

 
Algemene beoordeling: 

 

Kern  Beoordeling (telt 2x mee) 

Je vertelt over je onderwerp (je leest dus niet voor). 

Je hebt de hoofdstukken goed gekozen. 

De opbouw van je spreekbeurt is goed. 

Je geeft goede en interessante informatie. 

Je gebruikt je eigen woorden. 

Je vertelt wat je hebt geleerd. 

Je laat dingen zien (voorwerpen, afbeeldingen, video). 

Je kijkt de hele klas aan. 

Je kunt vragen van klasgenoten goed beantwoorden. 

 

  

 

PowerPoint / Prezi Beoordeling 

De presentatie ziet er mooi uit. 

De presentatie is duidelijk. 

Er zijn steekwoorden gebruikt (geen hele zinnen). 

Alles is leesbaar. 

Geen hinderlijke geluiden of effecten. 

 

  

 

Inleiding Beoordeling 

Je hebt alles van tevoren klaargelegd/opgestart. 

Je vertelt waar je spreekbeurt over gaat. 

Je vertelt waarom je het onderwerp hebt gekozen. 

Je vertelt kort welke hoofdstukken je hebt gekozen. 

Je maakt gebruik van een PowerPoint of Prezi. 

Je praat verstaanbaar (niet te snel of te zacht). 

 

  

Cijfer: 
 
 


