
Waarom? Daarom! 
In de meeste hogere groepen op de  

basisschool moet iedereen ten minste één 

spreekbeurt houden, jij dus ook! Dat doe 

je niet zo vaak, dus het is even wennen en 

oefenen. Soms lastig, maar ook leuk! Het 

voorbereiden van een spreekbeurt kost 

veel tijd en oefening. Je wilt voor je eigen 

groep en leerkracht natuurlijk een goeie 

beurt maken. Op deze kaart geven we je 

daarom een paar tips voor een goede voor-

bereiding én een mooie uitvoering.

Geschiedenis
Tot halverwege de vorige eeuw hoefden kinderen 

op de basisschool (toen nog lagere school) meestal 

geen spreekbeurt te houden. De meeste meesters 

en juffen vonden dat toen niet zo belangrijk. Maar 

de laatste vijftig jaar zijn we daar anders over gaan 

denken. Want als je later een baan hebt, kan het 

makkelijk gebeuren dat je voor een groep collega’s 

een presentatie moet houden over een bepaald 

onderwerp. Met een spreekbeurt op de basisschool 

oefen je eigenlijk voor die latere presentaties. Hoe 

vaker je het oefent, des te makkelijker het wordt.

Een spreekbeurt houden: 
hoe pak ik dat aan?
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  Kies een duidelijke naam voor je onderwerp, bijvoorbeeld ’spelregels en hulpmiddelen voor de 

voetbalscheidsrechter’ of ‘scheidsrechters in het betaalde voetbal’.

  Maak op een groot vel papier een woordveld. In het midden zet je het onderwerp, er omheen 
belangrijke woorden en vragen die er mee te maken hebben.

  Kijk daarna welke woorden en vragen bij elkaar horen (zet daar bijvoorbeeld lijntjes tussen of 
geef ze dezelfde kleur) en maak daar een soort hoofdstukje van.

  Zet alle hoofdstukjes voor jezelf in een logische volgorde en zoek er meer informatie over als 
dat nodig is. Kijk bijvoorbeeld op de genoemde websites of bel of interview iemand die al lang 
scheidsrechter is.

  Maak een spiekbrief, waarop je alleen de belangrijke woorden in de goede volgorde noteert. 
Doe dat per hoofdstuk. Je woordveld kan je daarbij helpen. Let op: niet de hele spreekbeurt 
opschrijven!

  Oefen eerst alleen in je kamer. Met hulp van de spiekbrief houd je een proefspreekbeurt, door 
hardop je verhaal te vertellen aan jezelf. Doe dat een paar keer.

  Vraag daarna of iemand anders er naar wil luisteren. Liever niet alleen je ouders, die vinden het 
meestal al gauw erg knap… Vraag liever een goeie vriend of vriendin en vraag of ze eerlijk  
willen reageren.

   Laat je vriend(in) vragen stellen over het onderwerp; grote kans dat kinderen uit de klas die ook 
gaan stellen. Controleer ook even hoeveel tijd je nodig hebt.

 Als jullie allebei tevreden zijn: voor de klas ermee!
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Een spreekbeurt houden: 
hoe pak ik dat aan?

Een goede voorbereiding 
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Een spreekbeurt houden: 
hoe pak ik dat aan?

           A   Kies een slimme plek om te gaan staan (liever 
niet gaan zitten). Als je iets ophangt, ga daar 
dan niet voor staan. Gebruik gerust je spiek-
brief, als je dat handig vindt.

B   Begin met een sterke opening, zodat de hele 
klas meteen wakker is. Bijvoorbeeld:

  - “Het wordt tijd dat de juf (meester) deze  
dingen gaat gebruiken in onze klas”  
(houd een gele en rode kaart omhoog) 

  - of laat (op tv of laptop) een fragment zien 
van een voetbalwedstrijd die kort geleden 
is gespeeld en vraag na een paar minuten 
hoeveel sporters er op het veld staan (22, telt 
de scheids niet mee?) Daarna begin je jouw 
verhaal over de arbitrage.

C  Geef aan het begin een kort overzicht van de 
hoofdstukjes die je gaat behandelen (“Ik ga 
jullie iets vertellen over…”).

 
D   Praat langzaam en duidelijk en doe net of je 

het tegen iemand hebt die achterin het lokaal 
zit. Als je zélf denkt dat je te langzaam praat, 
is het meestal net goed.

E  Kijk de kinderen en de leerkracht af en toe 
aan; niet over de hoofden heen in de verte 
gaan turen.

F  Maak duidelijk wanneer je van het ene hoofd-
stukje overstapt naar het volgende (“Nu ga ik 
verder met…”).

G  Beantwoord geen vragen tussendoor, maar 
laat ze aan het eind stellen. Anders loop je de 
kans te veel te worden afgeleid.

H  Als je het antwoord op een serieuze vraag 
niet weet, zeg dan dat je dat nog opzoekt en 
hem later beantwoordt.

 
•   Vraag extra materiaal op tijd aan: 

liefst zes tot acht weken tevoren.

•   Het is altijd leuk om iets uit te 

delen na afloop: bijvoorbeeld 

een krantenartikel over arbitrage. 

Misschien kun je bij de KNVB iets 

aanvragen.

•     Als je de kinderen vooraf nieuwsgierig wilt 

maken, vul dan een prikbord over ... 

Uitvoering

 Begin met een sterke opening, zodat de hele klas meteen wakker is. 

En dan 
nog...
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... je  onderwerp (bijvoorbeeld tekstjes, foto’s). 

Zet dat een paar dagen voor je spreekbeurt in de 

groep. Dat kan ook voor jezelf handig zijn, want 

met behulp van dat prikbord bouw je de spreek-

beurt op. Pas wel op: niet precies gaan voorlezen 

wat op dat prikbord staat, want dat weten ze al!

•     Gebruik het (digitale?) schoolbord om dingen 

te verduidelijken. Als het kan van tevoren,  

maar zonodig ook tijdens je spreekbeurt. Bij-

voorbeeld als toelichting bij een gestelde vraag.

•    Hoe enthousiaster je zelf over iets bent, hoe 

makkelijker je er over praat. Kies daarom een 

onderwerp dat je interessant vindt en niet te 

uitgebreid is. De complete informatie op de 

vijf kaarten van dit pakket is te veel voor één 

spreekbeurt. Kies daarom zelf een onderwerp 

dat met scheidsrechters te maken heeft, waar-

na je uit de kaarten de informatie kunt halen 

die daarbij nodig is.

•    Sluit je presentatie leuk af, bijvoorbeeld met 

een vraag aan de groep wat zij van iets vinden. 

Op de spreekbeurtkaarten vind je een paar 

ideetjes. Wél eerst hun vinger laten opsteken 

en beurt afwachten!

 

Veel succes!

Een spreekbeurt houden: 
hoe pak ik dat aan?

Tip: Steeds vaker wordt een spreekbeurt gehouden met een powerpoint-presentatie.  

Als jij dat kan (echt moeilijk is het niet hoor..): DOEN !
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