
BEOORDELING SPREEKBEURT 
 

 

 
 
 
 
 
 
Voorbereiding: 

 Je gebruikt steekwoorden      Je hebt teksten opgeschreven 

 Je vertelt zonder papier      Je gebruikt vaak je papier 

 Alle spullen liggen van te voren klaar     Je moet nog spullen pakken 

 Je vertelt waar je het over gaat hebben     Je vertelt niet waar je het over gaat hebben 

 Je vertelt waarom je voor dit onderwerp koos    Je vertelt niet waarom je dit onderwerp koos 
 

Als spreker sprak je:  

 Duidelijk       Onduidelijk 

 Goed tempo      Te snel  

 Goed op toon      Te zacht 

 Je maakt vaak contact met de klas    Je maakt weinig contact met de klas 
 
 
 

Informatie / inhoud: 

 Je gaf veel of genoeg informatie     Je gaf onvoldoende informatie 

 De informatie was duidelijk      De informatie was onduidelijk 

 De informatie was interessant      De informatie was moeilijk te begrijpen 

 Er is een logische volgorde in de informatie    Er was weinig volgorde in de informatie 

 Je kan vragen goed beantwoorden     Je kan vragen niet goed beantwoorden 

 Je gebruikt je eigen woorden      Je gebruikt veel moeilijke woorden van anderen 
 
 

Tijdsduur: 

 De spreekbeurt duurde ongeveer 15 minuten     De spreekbeurt duurde wat te lang / te kort 
 
 
Materiaalgebruik:  

 Je maakt gebruik van het bord      Je maakt geen gebruik van het bord 

 Je maakt gebruik van andere multimedia    Je maakt geen gebruik van multimedia 

 Je maakt gebruik van ander materiaal     Je maakt geen gebruik van ander materiaal 

 Je laat veel / genoeg plaatjes zien     Je laat weinig / geen plaatjes zien 

 Je laat de materialen goed zien      We kunnen de materialen niet goed zien 

 De materialen passen goed bij wat je vertelt    De materialen passen niet zo goed bij wat je vertelt 

 Je hebt meer dan 2 bronnen gebruikt     Je gebruikt 1 of 2 bronnen  
(boeken, bibliotheek, internet, thuis, school, ervaringsdeskundigen… etc.) 

 
Tips en Tops: 
 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Naam leerling:  _________________________________ 

Klas:    _________________________________ 

Onderwerp:  _________________________________ 

Datum:   _________________________________ 


