
Hoi Scholier, 
 
Waterschap Vechtstromen vindt het super leuk dat jij jouw spreekbeurt houdt over het 
waterschap. Om jou te helpen met je spreekbeurt vind je hieronder een stappenplan voor jouw 
spreekbeurt.  
 
Dit stappenplan bevat 7 handvatten voor jouw presentatie. Dit betekent niet dat jij je aan dit 
stappenplan moet houden. Het aller belangrijkste voor jouw spreekbeurt is, dat het jouw 
spreekbeurt is. Maak het jouw eigen verhaal/ presentatie!  
 
Voordat je spreekbeurt begint: 

 Stap 1 
Schrijf de hoofstukken voordat je begint met je spreekbeurt op het bord. Als jij een 
presentatie maakt, kun je er ook voor kiezen om een inhoudsopgave te maken waarin 
jij jouw hoofdstukken opschrijft.  

 Stap 2 
Als je moeilijke woorden gebruikt tijdens je spreekbeurt, schrijf je die voordat je met je 
spreekbeurt begint met uitleg op het bord. Zo begrijpen jouw klasgenoten beter waar 
je over praat. 

 
Tijdens je spreekbeurt: 

 Stap 3 
Aan het begin van je spreekbeurt vertel je aan je klas waarom je voor het waterschap 
hebt gekozen. Als je het moeilijk vindt om dit uit je hoofd te vertellen, kun je ook een 
spiekbriefje maken. 

 Stap 4 
Vertel de informatie die je hebt gevonden aan je klasgenoten. Je kunt een presentatie 
maken waarin je de informatie zet die je hebt gevonden. Als je het moeilijk vindt om 
alles uit je hoofd te vertellen, kun je een spiekbriefje maken. 

 Stap 5 
Laat foto’s, plaatjes of materialen zien. Vertel daarbij kort (in 1 zin) wat je laat zien. Zo 
wordt het voor je klasgenoten duidelijk wat je laat zien. Houd het wel kort! 

 Stap 6 
Laat de filmpjes die jij gevonden hebt zien of voer een proefje uit. Vertel voor de tijd 
kort wat je laat zien of wat je gaat doen. Ook hierbij is het belangrijk dat je het kort 
houdt. 
 

Aan het einde van je spreekbeurt: 

 Stap 7 
Je kunt jouw klasgenoten vragen stellen over je spreekbeurt. Dit zou je kunnen doen 
in de vorm van een quiz. Als je daarvoor kiest, vertel je van te voren kort (in 1 zin) wat 
je gaat doen.  

 Stap 8 
De klas kan nu vragen stellen aan jou. Het kan zijn dat je klasgenoten iets uit je 
spreekbeurt niet goed hebben begrepen. Probeer hier dan antwoord op te geven. Als 
je een antwoord niet weet is dit niet erg. 


