
Spreekbeurt groep 5 

 

De kinderen gaan dit jaar een spreekbeurt houden. Ze doen dit alleen. De 

kinderen mogen het onderwerp zelf kiezen.  

 

Een aantal punten op een rij:  

- Bedenk een onderwerp, maak een woordspin, probeer je goed te verdiepen. 

- Je mag een klein blaadje met steekwoorden als steun gebruiken.  

- Probeer een onderwerp te kiezen over iets dat je zelf ook leuk of 

interessant vindt. Of waar je al veel over weet.  

- Je mag een powerpointpresentatie/prezi maken, het hoeft niet. 

- Extra materialen, foto’s, boeken e.d. maken een spreekbeurt leuker en      

interessanter.  

- Schrijf je spreekbeurt niet over uit een boek of van internet; het moet 

wel in je eigen woorden.  

- Spreekbeurt mag ongeveer 10 minuten duren.  

- Stel aan het einde van je spreekbeurt een paar vragen aan de kinderen      

over je spreekbeurt.  

- Hulp van ouders mag, maar de kinderen moeten het vooral zelf doen.  

- Kijk van tevoren waar je spreekbeurt op beoordeeld wordt.  

- Zoek niet alleen je informatie op internet, maar ga vooral ook naar de         

bibliotheek of musea.  

 

 

Heel veel succes! 
 

 

 

 

 

 



 

Beoorde l ingsformul ier spreekbeurt  groep 5   

Onderwerp:_________________________________  

Door:______________________________________ 

Datum:_____________________________________ 

Beoordeling: _________________________________ 

 

Hoeveelheid informatie: 

0 je hebt erg weinig verteld  

0 je hebt genoeg verteld  

0 je hebt heel veel verteld  

Opmerking: 

____________________________________________________________ 

 

Gebruik van eigen woorden: 

0 je vertelt niet in je eigen woorden, maar in “boekzinnen” 

0 je vertelt bijna alles in eigen woorden 

0 je vertelt alles in je eigen woorden 

Opmerking: 

___________________________________________________________ 

 

Heb je thuis goed geoefend?: 

0 je leest voor, je moet het beter uit je hoofd leren! 

0 je hebt het goed geleerd en kijkt af en toe op je spiekbriefje 

0 je hebt het héél erg goed geleerd en je doet alles uit je hoofd! 

Opmerking: 

____________________________________________________________ 

 

Kan iedereen je verstaan? 

0 je praat: onduidelijk / te zacht / te snel / ………………… 

0 je praat hard genoeg, maar……………………………………………………………….. 

0 je praat duidelijk en op een leuke toon! 

Opmerking: 

____________________________________________________________ 

 

Plaatjes/materiaal: 

0 je laat geen plaatjes/materiaal zien 

0 je laat een paar plaatjes en een beetje materiaal zien 

0 je hebt gebruikt gemaakt van veel plaatjes en ander materiaal! 

Opmerking: 

____________________________________________________________ 



Succes allemaal!!! 


