Tips voor je spreekbeurt:
1.
Het beste is om je spreekbeurt op te schrijven. Als je dan kleine
hoofdstukjes maakt, wordt je spreekbeurt een mooi verhaal. Net zoals bij
een werkstuk, een spreekbeurt is eigenlijk een werkstuk die je hardop
zegt in plaats van leest. Zorg ervoor dat je goed weet waar je spreekbeurt
over gaat, als er dan vragen komen, heb je zeker weten een antwoord.
2.
Als je begint vertel je eerst waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen, en wat je allemaal wilt gaan
vertellen. Je kan op het bord zetten wat je hoofdstukken zijn zodat iedereen in je klas het kan volgen.
3.
Aan het einde van je speekbeurt vertel je nog even kort wat er nu allemaal is verteld. Dit noem je een
conclusie, en zorgt ervoor dat je een mooie afsluiting hebt van je spreekbeurt.
4.
Zorg ervoor dat je rustig en duidelijk praat, je mag best wel iets harder praten en niet mompelen. Dit kan
je thuis goed oefenen, vertel je spreekbeurt maar eens aan je vader / moeder/ opa of oma!
5.
Het is belangrijk om netjes erbij te staan. En het is fijn om te weten wat je prettig vind, wil je graag een
pen of krijtje in je handen, of juist helemaal niks. Zorg ervoor dat je niet steeds aan je haar zit of met een
pen zit te tikken. Dit zorgt er voor dat de aandacht naar iets anders gaat dan naar jou.
6.
Je praat tegen klasgenoten, dus je weet wel ongeveer wanneer ze een moeilijk woord wel of niet zullen
snappen. Als je een moeilijk woord gebruikt is het handig om dat dan even uit te leggen.
7.
Je spreekbeurt wordt leuker als je wat dingen meeneemt, wat eventueel door de klas kan gaan. Ook helpt
het als je foto’s, plaatjes of een poster ophangt. Gebruik het bord als het mag om wat op te schrijven, en
als dat mag kan je ook vragen stellen aan je klasgenoten of een opdrachtje geven aan ze.
8.
Je kan je spreekbeurt oefenen door hem te vertellen aan je ouders of je opa en oma. Hierdoor kom je
erachter wat je moeilijk vind en wat al makkelijk gaat. Zorg ervoor dat je duidelijk en rustig praat zodat je
goed te verstaan bent. Door te oefenen ben je vaak minder zenuwachtig als je je spreekbeurt echt gaat
houden in de klas. Probeer niet steeds op dezelfde toon te praten maar maak het leuker door het
enthousiast te vertellen.
9.
Probeer je spreekbeurt niet voor te lezen, het is misschien makkelijk om een spiekbriefje bij je te houden
maar probeer daar zo min mogelijk naar te kijken. Als je een paar keer hebt geoefend zal je zien dat je
eigenlijk geen spiekbriefje nodig hebt. Neem je er wel een mee? Zorg dan dat er maar een paar woorden
op staan zodat je niet moet gaan zoeken hoe ver je bent.
10.
Als je klaar bent is het handig om op te schrijven wat er juist heel goed ging, en wat er minder goed ging.
Dan word je bewust van jezelf en dit kan je helpen voor je volgende spreekbeurt. Of voor een presentatie
op je volgende opleiding. Bewaar deze aantekeningen goed, wat ze komen altijd van pas!
Succes!

