
Pauline van Aken
Trainer, presentator 

en auteur: "Leer je kind 

om rustig te spreken en 

tussendoor steeds even 

adempauze te nemen. Zo 

ervaart je kind meer rust en 

zelfvertrouwen. Bovendien 

komt de boodschap zo beter 

binnen bij anderen."

Stap 1 
Een onderwerp 
kiezen

Een onderwerp dat kinderen 
zelf interessant vinden, werkt 
het beste. Ze willen er dan  
vanzelf meer over weten. En 
dat maakt werken aan een 
spreekbeurt leuk en makkelijker. 
Inspiratie nodig?  
Op www.bibliotheek.nl/ 
spreekbeurt vind je 255 onder-
werpen, verdeeld over tien 
thema’s. 

Stap 2
Informatie 
zoeken

De Bibliotheek is een uitstekend 
startpunt. Die staat vol betrouw-
bare informatie. Een of twee 
goede boeken uitkiezen is vaak 
al genoeg. Vraag een mede-
werker van de Bibliotheek om 
hulp als je er niet uitkomt. Via 
internet zoeken kan ook. Maar 
niet alles wat je daar leest is 
waar en kinderen kunnen er 
gekke dingen tegenkomen. 

Gebruik deze sites met  
betrouwbare informatie. 

Ze zijn speciaal gemaakt  
voor kinderen:

www.bibliotheek.nl/
spreekbeurt 
Hier staan boeken, filmpjes 
en linkjes naar websites bij 
elkaar op onderwerp. Ook zijn 
er linkjes naar de Junior en 
Studie Winkler Prins. Je zoekt 
informatie per groep: 5/6, 7/8 
of klas 1/2 van het voortgezet 
onderwijs. 

www.jeugdbieb.nl 
Op jeugdbieb vind je filmpjes 
van bijvoorbeeld Schooltv en Het 
Klokhuis. Ook staan er linkjes 
naar websites en apps. Alles is 
ingedeeld per onderwerp en 
groep. Leuk om te gebruiken 
tijdens de spreekbeurt!

www.meestersipke.nl is een 
zoekmachine. Net als Google, 
maar dan voor kinderen.

www.bibliotheek.nl/
luistercolleges 
Deze site bevat vijftig gratis 
luistercolleges voor kinderen. 
Over onderwerpen die te maken 
hebben met natuurwetenschap-
pen. Bijvoorbeeld chaos, robots 
en de telefoon.

Stap 3
Spreekbeurt 
schrijven

Begin met een lijstje.  
Welke vragen wil je kind  
beantwoorden? Dan heb je  
meteen de hoofdstukken op 
een rij. Zorg dat je kind niet 
alles overschrijft, maar het ver-
haal in eigen woorden vertelt. 

Stap 4
Oefenen

Een paar keer oefenen met 
vertellen maakt het straks 
voor de klas makkelijker. 
De belangrijkste woorden 
op een kaartje is een fijn 
geheugensteuntje. Geef tips, 
en vooral complimentjes (zie 
het artikel op pagina 40!). Het 
gaat erom dat je kind durft te 
vertellen voor een groep. 

Een spreekbeurt houden. Elk kind op de basisschool doet het.  
En dat is best spannend! Help je kind op weg met dit stappenplan. 

EEN SPREEKBEURT? 
BEGIN IN DE BIEB!

Petra Spanjers
Jeugdbibliothecaris 

de Bibliotheek Arnhem:

"De serie 'Wist je dat?' is 

heel geschikt voor een 

spreekbeurt. Het zijn een 

soort stripboeken vol grapjes 

en heldere informatie. Leuk 

om te lezen en ondertussen 

leer je ook nog van alles. De 

serie 'De jonge onderzoeker' 

is ook goed. Ieder hoofdstuk 

begint met een vraag die 

duidelijk wordt beantwoord. 

De stukjes tekst worden 

afgewisseld met prachtige 

foto's."
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Dingen laten zien maakt 

een spreekbeurt nog 

interessanter. Een filmpje, 

plaatjes en spullen doen het 

altijd goed. Kijk eens tussen 

de honderd animaties op  

www.bibliotheek.nl/animaties. 

Je kunt de animatie  filmpjes 

ook downloaden. Leuk voor op 

het digibord!

Tips van 
spreekbeurtexperts! 

Tip vooraf!

Laat je kind zoveel 

mogelijk zelf doen. 

Juist daar leren 

kinderen van.

'PRESENTEREN = LEUK!' 

In dit boek leert schrijfster 

Pauline van Aken kinderen 

stap voor stap om ontspannen 

te presenteren. Ze geeft 

allerlei goede tips voor de 

spreekbeurt en oefeningen 

om te ontspannen. Ze sluit 

het boek af met een handige 

checklist. 

 Tip 
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