Stappenplan voor het maken van een spreekbeurt
of werkstuk voor groep 7 en 8
Tip: Begin op tijd.

Stap

Bepaal je onderwerp

Schrijf kort op waar jouw spreekbeurt/werkstuk over gaat.
Voorbeeldonderwerpen zijn:
- Wedstrijdzwemmen
- De Nationale Zwem4daagse
- Synchroonzwemmen
- Waterpolo
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- Schoonspringen
- Het zwembad
- Een bekende zwemmer
bijvoorbeeld Pieter van den Hoogenband

Maak een woordveld

Maak een woordveld over jouw onderwerp. Schrijf in het midden van een vel papier het onderwerp.
Rondom jouw onderwerp schrijf je woorden en vragen die hiermee te maken hebben.
Olympische sport?

bal

cap

spelregels?

keeper

training

WATERPOLO
Manmeer?
teamsport
competitie
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geschiedenis?

Maak deelonderwerpen

- Geef woorden en vragen die bij elkaar horen dezelfde kleur. Nu heb je je deelonderwerpen.
- Bedenk titels voor jouw deelonderwerpen en zet ze in een logische volgorde.

Tip: Waarschijnlijk kun je niet alle onderwerpen aan bod laten komen.
Tip voor een spreekbeurt: Bedenk een verrassend begin. Begin bijvoorbeeld met een verslag
van een wedstrijd, laat een fragment van een video zien of stel een onverwachte vraag.
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Zoek informatie

Gebruik de volgende bronnen:
- andere mensen. Interview bijvoorbeeld iemand die op waterpolo zit of in het zwembad werkt;
- boeken uit de bibliotheek;
- het internet;
Goede sites zijn bijvoorbeeld:
Algemeen: De site waar je nu op zit. Dus: www.knzb.nl
Kijk ook bij de verschillende links op de site.
Zwem4daagse: www.zwem4daagse.nl
Op de site staat onder andere een stuk over de geschiedenis van de zwem4daagse.
Synchroonzwemmen: www.synchroon.nl (onder het kopje info) en www.synchroonzwemmen.com
Op deze sites vind je informatie over de geschiedenis van synchroonzwemmen, limieten, diploma’s en
materiaal.
Waterpolo: www.nlwaterpolo.nl en www.waterpolo.startkabel.nl (Kijk vooral bij het kopje algemeen)
Hier vind je informatie over de geschiedenis van waterpolo, de training, spelregels en voorbeeldwerkstukken.
Schoonspringen: www.springschool.nl
Een goede site om zelf verder te zoeken is: http://schoonspringen.allepaginas.nl/.
Wedstrijdzwemmen: www.swimkick.nl
Dit is de speciale jeugdsite voor de wedstrijdzwemmers van de KNZB. Op deze site vind je heel veel
nuttige informatie. Er wordt onder andere duidelijk uitgelegd wat de bijzonderheden zijn van de
verschillende slagen.

Tip: Niet alle informatie die je op internet vindt, kun je goed gebruiken. Op www.webdetective.nl
vind je een controlelijst. Daarmee kun je controleren of een site geschikt is als bron.
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Schrijf de informatie op

Werkstuk
Schrijf bij elk deelonderwerp de informatie die je wilt geven. Schrijf ook op waar je de informatie hebt
gevonden.

Tip: Probeer je eigen woorden te gebruiken.

Spreekbeurt
Maak een spiekbrief met hierop in losse woorden de tekst van je spreekbeurt.

Tip: Schrijf niet te veel op je spiekbrief. Het is een SPREEKbeurt en geen voorleesbeurt.
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Verzamel materialen

Werkstuk
Zoek plaatjes en foto’s die je tekst duidelijker maken. Je kunt ook zelf tekeningen maken.
Plaats de afbeeldingen op de juiste plek. Lees je werkstuk nog een keer helemaal door.
Is alles duidelijk? Staat de informatie op de juiste plek?
Nee: pas de tekst aan.
Ja: je werkstuk is klaar!!

Spreekbeurt
Zoek materialen die je kunt laten zien. Denk ook aan een leuk kleinigheidje om na afloop uit te delen
bijvoorbeeld gratis ansichtkaarten of een zelfgemaakt diploma.

Tip: Probeer een geschikt videofragment te vinden om te laten zien. Je kunt bijvoorbeeld een
stuk van een training, wedstrijd of een interview met een bekende zwemmer laten zien.
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Oefen hardop

Laat na een paar keer oefenen je spreekbeurt aan iemand anders horen (bijvoorbeeld je vader,
moeder, broer, zus, vriend). Vindt je proefpersoon dat je duidelijk praat? Is alle informatie duidelijk?

Tip: Oefen ook een keer met een stopwatch. Dan weet je hoelang je spreekbeurt duurt.
Tip: Bedenk welke vragen klasgenoten kunnen gaan stellen. Kun je deze vragen beantwoorden?
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Houd de spreekbeurt

Leg je spullen klaar en houd de spreekbeurt.

Tip: Vertel aan het begin dat de vragen op het eind gesteld kunnen worden.
Tip: Let op je spreektempo. Als je denkt dat je heel langzaam praat, praat je waarschijnlijk juist
in een goed tempo.
Anti-zenuwtips:
- Zorg voor een goede voorbereiding
- Denk om je ademhaling: adem rustig in en uit
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