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Hang de kaart op die bij het boek 

zit. Bespreek verschillende 

provincies met de klas. Waar ben 

je al eens geweest, wat zijn 

bijzondere plekken waarover je 

kan vertellen? Zijn er kinderen 

die een bepaald deel van 

Nederland kennen door 

vakanties of familiebezoek?  

 

 
 
 
Spreekbeurt 
 
 
 
Kies samen met je juf/meester en je ouders een onderwerp uit voor je spreekbeurt.  
In groep 6 is het onderwerp: plaatsen in Nederland, hiervoor maken wij gebruik 
van het boek ‘Overal en ergens’van Arend van Dam. Je mag ook kiezen voor 
een plaats in België (dan maak je geen gebruik van de verhalen uit het boek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
  

 
 

In dit boek staan 50 verhalen 

over Nederland. De verhalen zijn 

verdeeld over 12 provincies. Er 

is heel vaak een stukje historie in 

verwerkt. 
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Stappenplan voor het maken van je spreekbeurt 

 

• Maak een woordspin bij het onderwerp. Wat weet je al en wat weten 

mama  en papa of oma en opa over het onderwerp? Controleer wel even 

of het allemaal klopt. 

• Lees het verhaal dat hoort bij je onderwerp. Dit verhaal krijg je mee van je 

juf of meester. Schrijf hierna nieuwe woorden uit het verhaal bij je 

woordspin.  

• Doe verder onderzoek naar je onderwerp. Kijk bijvoorbeeld op de website 

www.jeugdbieb.nl en zoek naar filmpjes, teksten en meer via deze 

kindvriendelijke zoekmachine: www.meestersipke.nl of www.wikikids.nl 

• Schrijf nu nieuwe woorden bij je woordspin.  

• Kijk naar je woordspin en kies twee kleinere onderwerpen, oftewel 

deelonderwerpen, uit waar je nu veel informatie over hebt.  

• Schrijf bij de deelonderwerpen twee of drie duidelijke teksten in je eigen 

woorden. Leg moeilijke woorden uit en lees je teksten een paar keer 

helemaal door.  

• Zet je teksten nu in kernwoorden, zodat je het verhaal aan de hand van 

deze woorden kunt vertellen.  

• Maak een PowerPoint (of Prezi of Googlepresentatie e.d.). Zet hierin: 

o een titelblad met titel en plaatje 

o per deelonderwerp een blad met de kernwoorden en een plaatje 

o een slotpagina met de woorden: vragen/tops/tips 

• Oefen het vertellen van je spreekbeurt, bijvoorbeeld voor de spiegel, voor 

je ouders en/of je broertje/zusje. Je spreekbeurt zou rond de 5 minuten 

moeten duren.  

 

 

 

http://www.jeugdbieb.nl/
http://www.meestersipke.nl/
http://www.wikikids.nl/


 

Spreekbeurt groep 6 
 

spreekbeurt groep 6 

 

 

Extra’s en tips 

 

• Controleer je spelling en leestekens en/of laat het door je ouders 

controleren. 

• Kies in plaats van een plaatje ook eens voor een schema, kaart of 

tekening. 

• Zorg voor een mooie indeling van je presentatie. Gebruik bijvoorbeeld 

dezelfde kleur voor de titels en zet niet teveel op elk blad.  

• Misschien vind je een filmpje (maximaal 2 minuten), krantenartikel, iets om 

te laten proeven (iets kleins) of een bijpassend liedje om je presentatie 

mee af te sluiten.  

 
 
 
 
 
 


