Naam:………………………………………….

Datum:…………………………………………

Informatieblad presentatie (spreekbeurt) voor kinderen en ouders
van de groepen 5 t/m 8.
Ouders:
- In groep 5/6 mogen de ouders helpen bij het voorbereiden van de presentatie,
kinderen van de groepen 7/8 zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
- Ouders mogen helpen bij het zoeken van boeken, het afbakenen van het onderwerp
en het controleren van de inhoud.
- Ouders mogen het werkblad niet maken, wel controleren.
Kinderen:
Stap 1: Een onderwerp kiezen.
Bedenk een onderwerp voor je presentatie. Misschien weet je meteen iets, anders moet je
er eerst maar eens rustig over nadenken. Je kan ook naar de bibliotheek gaan of zoeken op
internet (google.nl, taptoe.nl, netwijs.nl, kennisnet.nl).
Kies niet voor een te breed onderwerp, zoals ‘Dieren in Afrika’. Er zijn gewoon te veel dieren
in Afrika. Je kunt nooit over alles voldoende vertellen. Het hoeft niet persé een hobby van je
te zijn, maar het is wel prettig als het onderwerp je interesseert.
Let op: een presentatie over een dier mag alleen in groep 5/6, over een sport in groep
5/6/7.
Stap 2: Informatie verzamelen.
Wat weet je zelf al over het onderwerp? En wat weten anderen over het onderwerp? Vraag
het bijv. eens aan je ouders, familie of buren. Misschien weten zij wel heel veel over het
onderwerp. Je kan ook informatie aanvragen bij bedrijven, kantoren, organisaties,
verenigingen enz. Bel bijv. naar de politie als je een presentatie over de politie doet.
Daarnaast zijn er in de bibliotheek of op school vast boeken met informatie te vinden. Let er
dan wel op dat een boek niet al te oud is, waardoor de informatie niet meer klopt. Ook op
internet kun je zoeken naar informatie (google.nl, taptoe.nl, netwijs.nl, kennisnet.nl).
Stap 3: Alles op een rijtje zetten.
Blader en lees al je informatie goed door. Sorteer wat je kunt gebruiken en wat je niet kunt
gebruiken. De tè moeilijke boeken leg je weg en hele kleine plaatjes zijn ook niet geschikt.
Zorg dat je niet te veel informatie overhoudt, maar ook niet te weinig. Je hebt nu genoeg
informatie en weet er veel van.
Maak een lijstje met dingen die je wilt vertellen (hoofdstukken/onderwerpen). Vraag je dan
af in welke volgorde je het wilt gaan vertellen.
Schrijf de hoofdstukken/onderwerpen op een blaadje. Bedenk wat je bij elk
hoofdstuk/onderwerp wilt gaan vertellen. Schrijf achter het hoofdstuk/onderwerp in
steekwoorden of korte zinnen wat je gaat vertellen. Zorg ervoor dat dit je eigen woorden
zijn, geen boekentaal. En: gebruik geen moeilijke woorden. Als je toch een moeilijk woord
gebruikt, leg dan uit wat het betekent.
Dit blaadje wordt je spiekbriefje tijdens je presentatie.
Denk ook na over wat je laat zien tijdens je presentatie. Laat niet tè veel rondgaan in de klas.

Stap 4: Lezen en het werkblad maken.
Je moet nu veel gaan lezen, zodat je veel van het onderwerp af weet. Je moet een beetje
verstand krijgen van het onderwerp.
Maak ook een werkblad. Als het even kan, maak het dan op de computer. Zorg dat het
werkblad leuk is om te maken voor je klasgenoten. In groep 5/6 mag je een werkblad maken,
in groep 7/8 is het verplicht. Geef dit blad een dag van te voren aan je juf, zodat het
gekopieerd kan worden.
Stap 5: Nadenken over de organisatie van je presentatie.
Is wat je wilt laten zien groot genoeg? Kunnen de achtersten in de klas het ook zien? Geef je
voorwerpen door, terwijl je vertelt of liever achteraf als je uitgesproken bent? Kun je te
kleine plaatjes vergroten of kun je ze kopiëren en uitdelen na je verhaal? Moeten er
tekeningen op het bord komen en maak je een powerpoint presentatie? Wanneer je een
powerpoint presentatie maakt, controleer dan of alles goed op je stick staat (Dit is niet
verplicht).
Stap 6: Oefenen van je presentatie.
Let bij het oefenen op de volgende punten:
- Houd zelf de datum goed in de gaten, je weet wanneer je aan de beurt bent.
- Bewaar dit blad totdat je je presentatie hebt!
- Leg al je spullen en materialen van te voren klaar.
- Gebruik je spiekbriefje alleen als geheugensteuntje. Lees niet voor wat je hebt
opgeschreven. Het is geen leesbeurt.
- Probeer alles in eigen woorden te vertellen, gebruik geen boekentaal.
- Let er op dat je duidelijk en rustig praat en niet te snel of te zachtjes. Kijk gerust even
op je spiekbriefje.
- Breng ook een beetje afwisseling in je stem, dus praat niet steeds op dezelfde toon.
- Sta niet stokstijf. Probeer enkele gebaren te maken.
- Probeer de klas aan te kijken.
- Laat na je presentatie vragen stellen, niet als je aan het vertellen bent.
- Denk aan de tijd, zorg ervoor dat je presentatie niet te lang of juist te kort is.
- Zorg dat je met zelfvertrouwen voor de klas staat.
Let op:
- In groep 5 praat je minimaal 5 minuten.
- In groep 6 praat je minimaal 7 ½ minuut.
- In groep 7/8 praat je minimaal 10 à 15 minuten.

Heel veel succes!

