
Presentatie: 
Bij een presentatie of spreekbeurt mag je anderen vertellen 
over een onderwerp waar jij veel van weet. Je kunt hierbij 
iets laten zien en/of uitleggen, waarbij je gebruik maakt 
van het (digitale) schoolbord. 
 
Zo bereid je een presentatie voor. 
 

1. Je zoekt eerst het onderwerp op waarover je iets gaat vertellen. Kies een 
onderwerp dat je zelf leuk vindt en waarvan je dat je klasgenoten het ook 
leuk vinden.  

2. Maak een woordspin van jouw onderwerp. Bedenk wat je wilt laten zien en 
wat je wilt vertellen over je onderwerp. 

3. Zoek deze informatie op (bibliotheek, krant, internet) en noteer wat je wilt 
vertellen.  

4. Als je weet wat je wilt vertellen, maak je een digitale presentatie. Gebruik 
hiervoor Google Presentaties of Microsoft PowerPoint. Schrijf geen grote 
lappen tekst in de dia maar alleen de belangrijkste woorden! De rest vertel 
je uit je hoofd.  

5. De spreekbeurt mag max. 15 minuten duren. Je mag best een kort (max. 1 
minuut) filmpje gebruiken in je presentatie ter ondersteuning van je 
verhaal. Gebruik ook muziek, posters, voorwerpen of andere ideeën. 

6. Schrijf voor jezelf de belangrijkste woorden op een los blaadje. Een soort 
spiekbriefje. Je moet niet alles opschrijven of uit je hoofd leren. Je gebruikt 
het spiekbriefje als je iets niet meer helemaal precies weet. 

7. Oefen thuis (denk ook aan de tijd!). 
8. Leg voor het houden van de presentatie alles klaar en zorg dat je alles in 

de buurt hebt.  
9. Controleer of je presentatie bij je klasgenoten is overgekomen door aan het 

eind een paar vragen te stellen (max. 3) over wat je net verteld hebt. 
Daarna mogen je klasgenoten vragen stellen.  

 
Let op!  
Als je gebruikt maakt van Google Presentaties dan kun je je presentatie delen 
met je juf of meester. Gebruik je echter een Microsoft Powerpoint dan zet je je 
presentatie op een USB stick. Geef die USB stick dan minimaal één dag van te 
voren aan je juf of meester. Het wil nog wel eens voorkomen dat een USB stick 
niet uitgelezen kan worden! 
 
Wil je nog meer tips voor het maken van een spreekbeurt bekijk dan dit filmpje.  

http://klassetv.nl/pakket/spreekbeurt/index.html

