
Hoe kun je een 
spreekbeurt houden?

Kies jouw manier
Bij een spreekbeurt is je verhaal het belangrijkst. Maar om iets extra goed 
uit te leggen laat je ook afbeeldingen of een � lmpje zien en als dat kan 
 voorwerpen. Of je laat muziek of geluiden horen. 
Er zijn verschillende manieren om je spreekbeurt te houden:

Vertellen met afbeeldingen en voorwerpen
Laat afbeeldingen en voorwerpen zien op het moment dat je erover vertelt. 
Zorg voor grote, duidelijke afbeeldingen. Laat voorwerpen liever niet de klas 
rond gaan terwijl je met je verhaal bezig bent. Dat leidt af.

Vertellen bij een poster
Plak op een groot vel papier duidelijke 
afbeeldingen over je onderwerp. Schrijf 
er eventueel in grote letters iets bij. 
Tijdens je spreekbeurt wijs je even de 
afbeelding aan waarover je vertelt. 
Natuurlijk mag je hier ook voorwerpen 
gebruiken.  

Vertellen bij afbeeldingen op het digibord
Wil je afbeeldingen of een kort � lmpje laten zien? Muziek of geluiden 
laten horen? Gebruik dan het digibord. Zet alles op een USB-stick.

Vertellen bij een PowerPoint-presentatie
Een PowerPoint-presentatie bestaat uit dia’s die je 
achter elkaar laat zien. Op elke dia zet je een 
afbeelding en de belangrijkste woorden. Terwijl je 
vertelt, zien je klasgenoten waarover je verhaal 
gaat. De dia’s gebruik je ook als steuntje voor je 
verhaal. Net zoals bij een spreekbriefje. 

TIP

Tijdplan werkstuk
Naam:

Onderwerp: 
Ik wil dit af 
hebben op:

Ik heb het 
af op:

Stap 1  Starten Onderwerp kiezen
Stap 2  Vragen Vragen maken
Stap 3  Zoeken Bronnen zoeken
Stap 4  Vinden Antwoorden verzamelen

Stap 5  Presenteren
Werkstuk schrijven en afronden
Werkstuk inleveren

Stap 6  Terugkijken
Terugkijken naar de voor-
bereiding en het werkstuk zelf 

Tijdplan spreekbeurt
Naam:

Onderwerp: 
Ik wil dit af 
hebben op:

Ik heb het 
af op:

Stap 1  Starten Onderwerp kiezen
Stap 2  Vragen Woordweb en vragen maken
Stap 3  Zoeken Bronnen zoeken
Stap 4  Vinden Antwoorden verzamelen

Stap 5  Presenteren
Spreekbeurt maken en oefenen
Spreekbeurt houden

Stap 6  Terugkijken
Terugkijken naar de voor-
bereiding en de spreekbeurt zelf 

ZWEDEN - TOERISME

Sven vertelde bij zijn poster over Zweden.
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Kijk op 
documentatiecentrum.nl/

leerlingen voor een 
minicursus 'PowerPoint-

presentaties maken'.

www.documentatiecentrum.nl/leerlingen


Een invalshoek 
kiezen

Een te groot onderwerp
Over sommige onderwerpen is erg veel te vertellen of te schrijven. 
Je kiest dan een invalshoek. De invalshoek die je kiest, wordt je 
onderwerp. Hieronder zie je voorbeelden. 

In rode letters zie je grote onderwerpen. 
Eronder staan invalshoeken die je kunt kiezen.

Poolgebieden
• Mensen, dieren en planten
• Landschappen en klimaat
• Onderzoek en toerisme

Schilderkunst
• Beroemde schilders
• Technieken en materialen
• Stijlen

Oceanen
• Leven in de oceanen
• Scheepvaart
• Oceanen en het klimaat

Vogels
• Kenmerken van vogels
• Roofvogels
• Vogeltrek

Treinen
• Treinen geschiedenis
• Moderne treinen
• De Spoorwegen

Archeologie
• Het beroep archeoloog
• Beroemde opgravingen
• Vondsten in Nederland

DeelvragenDeelvragen
Wat zijn deelvragen?
Voordat je informatie gaat zoeken, bedenk je vragen. Bij die vragen kun je 
vaak weer kleinere vragen bedenken. Die noem je deelvragen. Hieronder 
zie je voorbeelden. 

Vraag deelvragen

Welke ziekte kwam veel 
voor in de middeleeuwen?

• Wat was de oorzaak van die ziekte?
• Wat waren de symptomen?
• Hoe konden mensen genezen van

die ziekte?

Hoe vliegt een vliegtuig?
• Hoe stijgt het op?
• Hoe blijft het in de lucht?
• Hoe landt het?

Hoe leven astronauten in 
een raket?

• Hoe eten en drinken ze?
• Hoe slapen ze?
• Hoe gaan ze naar de wc?

Titels maken
Van je vragen maak je de titels van de hoofdstukken. Van de deelvragen 
maak je tussenkopjes. De titels en de tussenkopjes laten zien waar de 
tekst over gaat.

Voorbeeld

Hoe jaagt een tijger? Op jacht

- Waarop jaagt een hij? - Prooidieren

- Waar en wanneer jaagt de hij? - Jacht in de duisternis

- Welke tactiek gebruikt de hij? - Sluipen

Tom heeft deze vraag 
en deelvragen: 

Hij maakte deze hoofdstuktitel 
en tussenkopjes:

Voorbeeld
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• Een test, proefje of experiment
Onderzoeksvraag: Kun je proeven zonder te ruiken?
Hoe: Je laat een klasgenoot met zijn ogen en neus dicht
drie drankjes proeven.

• Iets tellen of meten
Onderzoeksvraag: Hoeveel soorten Franse kaas kun je
in Nederland kopen?
Hoe: Je telt de soorten Franse kaas in de supermarkt bij je in de buurt.

• Foto’s of een � lmpje maken
Onderzoeksvraag: Hoe openen scouts hun bijeenkomsten?
Hoe: Je maakt een � lmpje op een scoutingclub.

Een eigen bron

Een onderzoek
Je maakt een eigen bron als je zelf iets onderzoekt. Voor je begint, 
bedenk je een onderzoeksvraag. Daarna maak je een onderzoeksplan. 
Daarin schrijf je wat je gaat doen, hoe en wanneer je het gaat doen en 
wat je ervoor nodig hebt. Na je onderzoek schrijf je een verslag. 
Aan het eind schrijf je op wat je hebt ontdekt, dat is je conclusie.
Je kunt je onderzoek op allerlei manieren doen. Hoe je iets doet, hangt 
vaak af van je onderzoeksvraag. 
• Enquête

Onderzoeksvraag: Wat doen je klasgenoten aan wintersport?
Hoe: Je laat klasgenoten antwoord geven op een lijstje vragen.

enquête 
1 Ben je vorig jaar op wintersport geweest? 

❏ ja ❏ nee
2 Waar ben je geweest?

❏ Oostenrijk  ❏ Zwitserland ❏ Italië ❏...

3 Wat heb je daar gedaan?
❏ skiën ❏ snowboarden ❏ langlaufen ❏...

Betrouwbare 
websites

Bekend en deskundig
Gebruik voor je werkstuk of spreekbeurt alleen betrouwbare websites. 
Kijk van wie de website is: is de website van een bekende organisatie 
of van deskundige mensen? Dan is de informatie waarschijnlijk 
betrouwbaar. 

Niels vond informatie 
op www.werkgroeproofvogels.nl.
Dit is een landelijke werkgroep 
waarin deskundige mensen 
zitten. Hij mag er dus vanuit 
gaan dat de informatie die hij hier 
vindt, betrouwbaar is.

Reclame
Kijk ook wat het doel van de website is. Is dat reclame maken, iets 
verkopen of anderen overtuigen? De informatie is dan vaak niet hele-
maal betrouwbaar. Gebruik zulke websites niet.

Werkstukken van anderen
Er staan op internet veel werkstukken van andere kinderen. Je weet 
vaak niet waar de informatie vandaan komt. Bovendien hoeft de 
informatie niet te kloppen. Gebruik liever geen werkstukken van 
anderen. Wil je toch iets gebruiken van een ander, controleer dan 
alle informatie in andere bronnen. En... neem niet zomaar iets over. 
Schrijf of vertel altijd in je eigen woorden.

Voorbeeld

op www.werkgroeproofvogels.nl.

alle informatie in andere bronnen. En... neem niet zomaar iets over. 
Schrijf of vertel altijd in je eigen woorden.
alle informatie in andere bronnen. En... neem niet zomaar iets over. alle informatie in andere bronnen. En... neem niet zomaar iets over. 
Schrijf of vertel altijd in je eigen woorden.

Voorbeeld
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Handig zoeken 
op internet

Verzamelsites
Goede bronnen vind je snel op een verzamelsite speciaal voor 
kinderen. Bijvoorbeeld www.jeugdbieb.nl, www.docukit.nl of 
www.kinderpleinen.nl. Op www.jeugdbieb.nl staan bovenaan knoppen 
met de namen van de hoofdrubrieken. Klik je op een knop dan zie je 
een lijst waarop je verder kunt zoeken. Je kunt ook direct een 
onderwerp in het zoekvenster intypen.

Klik je op ‘proefjes doen’ 
dan krijg je een hele lijst 
met websites en fi lmpjes 
die je goed kunt gebruiken 
voor je onderzoek.

Als je op internet bruikbare en betrouwbare bronnen vindt, kies je 
daar de beste uit. Die bronnen bewaar je. Dat kan op verschillende 
manieren:
Websites en � lmpjes
• opslaan in de lijst ‘favorieten’ op de computer
• het website-adres kopiëren en in een apart Word-bestand zetten
Afbeeldingen 
• opslaan (klik met je rechtermuisknop

op ‘afbeelding opslaan’)
• kopiëren naar je Word-map
• printen
Maak op de computer een map aan voor
al je bestanden. Geef die map een goede naam.

Bronnen van 
internet bewaren

TIP

Voorbeeld

Eline heeft alles wat ze op de computer heeft 
gevonden en bewaard in een map gezet. De naam van 
haar map is: Eline-werkstuk-Gouden Eeuw.
Hiernaast zie je wat in die map zit.

Eline kopieerde de adressen van de websites die ze gaat gebruiken. 
Ze plakte ze in een Word-bestand. Zo kan ze de websites 
gemakkelijk terugvinden. 

Adressen websites

http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Gouden_eeuw   
Allerlei informatie

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clipdigibord/20060314_goudeneeuw04   
Dit gaat over de armoede in de Gouden Eeuw

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clipdigibord/20050614_goudeneeuw02 
Dit gaat over de rijke kooplieden

Zoekwoorden en zoekmachines
Als je in een zoekmachine, als Google, een woord intypt, levert dat vaak een 
enorme lijst met websites op. Zie je al meteen websites die jou bruikbaar en 
betrouwbaar lijken. Klik ze open en zoek of er staat wat je nodig hebt. Kun je 
niets vinden? Kijk dan verderop in de lijst of verander je zoekwoorden. In 
DCOnline zit de zoekmachine Wizenoze. Speciaal voor zoeken door kinderen!

Een paar zoektips:
• Typ twee of meer zoekwoorden in, bijvoorbeeld: Spaans eten, handel 

Gouden Eeuw of verschillen luipaard en panter.
•
•

•

Typ je hele vraag in, bijvoorbeeld: Hoe stijgen vliegtuigen op?Zoek in 
een zoekprogramma op ‘afbeeldingen’ of ‘video’s’ als je foto’s en fi 
lmpjes met informatie zoekt.
Kijk voor goede fi lmpjes eerst op www.schooltv.nl/beeldbank en 
www.hetklokhuis.nl.
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Op documentatiecentrum.nl/
leerlingen  vind je een 

minicursus 'Opslaan van 
websites en afbeeldingen'.

www.documentatiecentrum.nl/leerlingen


Wat zijn links?
Links zijn woorden waar je op kunt klikken. Ze hebben vaak een andere 
kleur dan de tekst. Als je erop klikt kom je op een andere pagina met 
meer informatie over dat onderwerp. Vaak bestaan de inhoudsopgaves op 
de homepage van websites ook uit links.

Raak de weg niet kwijt
Let op dat je niet te veel op links blijft doorklikken. Het gevaar is dat je 
de weg kwijt raakt en vergeet waarnaar je eigenlijk op zoek was.

Het spreekbriefjeLinks

Tessa zocht op Wikikids informatie over olifanten. Na drie keer klikken op 
een link kwam ze op een pagina over rode bloedlichaampjes... 
Dat was niet de bedoeling.

Een olifant is een zoogdier dat leeft in Azië, Afrika of de dierentuin.

• klik je op zoogdier, dan kom je op:
Het zoogdier kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:
• ze hebben een geraamte
• ze hebben longen om te ademen

• klik je op longen, dan kom je op:
• De longen zijn een belangrijk

menselijk lichaamsdeel.
Ze zorgen er namelijk voor dat er
zuurstof in het bloed komt.

• klik je op bloed, dan kom je op:
Bloed is een rode vloeistof die in mensen en veel dieren zit.
De rode kleur komt door de rode bloedlichaampjes.

Voorbeeld

Voorbeeld

Sara maakte dit spreekbriefje. 
Ze markeerde wanneer ze iets laat zien of horen.

Inleiding: 
Onderwerp: Spanje, hoe mensen er leven.
Reden keuze: favoriet vakantieland, mooi land, 
aardige mensen

Kern
1 Dag van Spaans kind 

• schoolbus, overblijven, dezelfde vakken als wij
• foto schoolbus

2 Feesten
• naamdag, feest van heiligen, Driekoningen
• fl amencomuziek laten horen en Spaanse jurk en

laten zien 
• fi lmpje heiligenfeest

3 Spaans eten
• zoete broodjes (ontbijt) paella, tortilla,

tappas
• heel laat, lang, met z’n allen

4 Siësta
• van 1 tot 3, want heel warm tussen de middag

5 Geld verdienen
• toerisme!, wijn olijfolie, sinaasappels
• foto strand van Benidorm

Afsluiting
Woordjes aan klas leren (gracias en por favor)
Stukjes tortilla uitdelen

• foto schoolbus 

• foto strand van Benidorm

• naamdag, feest van heiligen, Driekoningen
• fl amencomuziek laten horen en Spaanse jurk en • flamencomuziek laten horen en Spaanse jurk en 

laten zien 
• fl amencomuziek laten horen en Spaanse jurk en 

• fi lmpje heiligenfeest 
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Trefwoordenlijst
Aantekening 
Informatie die je opschrijft in 
korte zinnen of woorden.
Afbeelding
Plaatje, foto, tekening, sche-
ma of grafi ek.
Betrouwbaar
Iets wat waar is, wat klopt.
Citaat
Uitspraak van iemand anders 
die je precies zo opschrijft. 
Je zet een citaat altijd tussen 
aanhalingstekens.
Conclusie
Iets wat je weet nadat je een 
onderzoek hebt gedaan. 
Deelvragen
Kleinere vragen die horen bij 
een hoofdvraag. 
Digibord 
Digitaal schoolbord. Ook wel 
smartboard genoemd. Het 
bestaat uit een groot compu-
terscherm dat je bedient met 
een speciale pen.

Eigen bron
Een bron die je zelf maakt. 
Daarbij onderzoek je iets om 
informatie te krijgen.
Enquête
Een manier om iets te onder-
zoeken. Je maakt een vragen-
lijst. Die laat je door meerdere 
mensen invullen.  
Interview 
Een vraaggesprek met een 
persoon om informatie te 
verzamelen. 
Invalshoek
Onderdeel van een onderwerp. 
Link 
Gekleurd of onderstreept 
woord waarop je door kunt 
klikken voor meer informatie. 
Onderzoeksplan
Plan waarin je opschrijft wat je 
gaat onderzoeken en hoe je 
het aanpakt.
Onderzoeksvraag
Dat wat je wilt onderzoeken.

Opmaken
Een tekst duidelijk en mooi 
maken op de computer. 
Organisatie 
Bedrijf, vereniging of 
instelling, bijvoorbeeld een 
museum of een dierentuin. 
De mensen die bij een orga-
nisatie horen, werken allemaal 
voor een bepaald doel.
Plannen
Bedenken en opschrijven 
wanneer je iets wilt doen of af 
wilt hebben.
Poster
Groot vel papier met een 
of meer foto’s, tekeningen, 
schema’s of grafi eken om aan 
de muur te hangen. Soms met 
korte teksten.
PowerPoint-presentatie 
Presentatie met dia’s op de 
computer. Op de dia’s staan 
afbeeldingen en belangrijke 
woorden. Je vertelt erbij in je 
eigen woorden.

Scrollen
Tekst van een website snel 
over het scherm laten gaan. 
Je leest alleen de kopjes en 
de belangrijke woorden en je 
bekijkt de afbeeldingen. 
Tijdplan 
Plan waarin je schrijft wanneer 
je elke stap af wilt hebben en 
wanneer je deze echt af had. 
Tussenkopje
Titel van een apart stukje tekst 
in een hoofdstuk.
Verzamelsite
Website waarop allerlei web-
sites en fi lmpjes over een 
bepaald onderwerp bij elkaar 
staan. 
Website 
Eén of meer pagina’s op 
internet met informatie, foto’s, 
geluid enzovoort.
Zoekvenster
Hokje op een website waarin 
je een zoekwoord kunt typen.
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