Stappenplan Spreekbeurt
Stap 1 Kies een onderwerp
a. Kies een feestdag als hoofdonderwerp voor je spreekbeurt
b. Over welke deelonderwerpen van een feestdag kun je meer vertellen? Kies
deelonderwerpen uit de lijst en vul de lijst verder aan.
• Geschiedenis
• Religie
• Rituelen
• Kunstvoorwerpen
• Gerechten
• Waar en door wie gevierd
• Speciale kleding
• Muziek
• Vergelijking met andere feestdagen
• Vergelijking met andere landen
…
c. Zet de deelonderwerpen in een logische volgorde.

Stap 2 Goede binnenkomer
Bedenk een verrassend begin. Bijvoorbeeld:
• Laat een liedje/muziekfragment horen dat bij de feestdag hoort. Kunnen je klasgenoten raden
waar je spreekbeurt over gaat?
• Deel eten uit dat bij de feestdag hoort.
• Laat een (afbeelding van) een schilderij zien waarop de feestdag staat. Je kunt ook twee
afbeeldingen met elkaar laten vergelijken. Wat zijn de overeenkomsten? En wat de
verschillen?
• Een quizvraag: bv. Wie weet wat het spreekwoord ‘Als Pasen en Pinkster dag vallen’
betekent?
• Laat een kort filmpje zien met mensen die het feest vieren. Bijvoorbeeld een filmpje van jezelf
of een filmpje op YouTube
• Bedenk zelf wat.

Stap 3 Zoek informatie
Je gaat nu informatie verzamelen.
• www.feestweetwatjeviert.nl
• Andere sites op internet. Bijvoorbeeld: www.cultuurwijs.nl,
www.samsam.net/wereldgodsdiensten
• De (school)bibliotheek
• Een kerk of moskee in de buurt
• Andere mensen: Misschien kun je iemand van een kerk of moskee interviewen. Of interview
mensen op straat. Wat weten zij over het feest? Hoe vieren zij het feest? Vieren ze het feest nu
anders dan vroeger? Wat zijn de verschillen?
Tip: Niet alle informatie die je op internet vindt kun je goed gebruiken. Op
www.webdetective.nl vind je tips hoe je kunt controleren of een site wel geschikt is.

Stap 4 Verzamel materialen
Zoek materialen die je kunt laten zien. Bijvoorbeeld kleding, gerecht, versiersels, voorleesboeken
Zoek afbeeldingen die je in je presentatie kunt zetten. Bijvoorbeeld:
• Foto’s van de site www.feestwatjeviert.nl
• Privéfoto’s
• Zoek afbeeldingen via Google, bijvoorbeeld van kunstwerken

Stap 5 Maak een mooie presentatie
•
•
•

Zet je informatie en afbeeldingen in een Powerpoint of Prezi
Zet ook afbeeldingen en filmpjes in je presentatie.
Maak een spiekbriefje. Op je spiekbriefje zet je bij elk onderwerp de belangrijkste
steekwoorden.

Tip: Schrijf niet te veel op je spiekbrief, dat voorkomt dat je voor gaat lezen.

Stap 6 Puntjes op de i
Je hebt natuurlijk veel te vertellen over de feestdag. Maar hoe zorg je dat je publiek zich
niet gaat vervelen? Bekijk de tips hieronder.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nodig een gastspreker uit.
Bedenk een korte quiz.
Vertel vooral nieuwe informatie. Dus informatie waarvan je denkt, dat je klasgenoten dat nog
niet weten.
Lees een kort stukje voor uit een leesboek. Er zijn veel kinderboeken waarin feestdagen een
belangrijke rol spelen.
Vertel over een grappige of ontroerende ervaring
Natuurlijk oefen je de spreekbeurt ook een paar keer hardop. Eerst alleen voor de spiegel,
daarna ook met publiek. Bijvoorbeeld je vader, moeder, broer, zus of vriend(in).
Ben je goed te verstaan? Begrijpt het publiek alles wat je vertelt?
Weet je hoe lang je spreekbeurt mag duren? Neem dan tijdens het oefenen een keer de tijd
op.
Bedenk welke vragen klasgenoten kunnen gaan stellen. Kun je deze vragen allemaal
beantwoorden?

Stap 7 Houd je spreekbeurt
Leg je spullen klaar en zet je presentatie op het digibord. Dan is het nu tijd voor jouw spreekbeurt!
Tip 1: Let goed op dat je niet te snel praat
Tip 2: Last van zenuwen? Dat geeft niets. Daar heeft (bijna) iedereen last van die een
spreekbeurt moet houden. Het hoort erbij. Haal voordat je begint een paar keer rustig adem.
Succes!

