
Tips voor het maken en houden van een spreekbeurt over Respect en taalgebruik 
 
Je hebt gekozen voor een spreekbeurt over Respect en taalgebruik gekozen. Dat is echt een klasse 
onderwerp. Op www.klassetaal.nl vind je veel informatie hierover. 
Een spreekbeurt over respect en taalgebruik is niet zo’n alledaags onderwerp. Het is natuurlijk heel 
wat anders dan een spreekbeurt over een huisdier of het beroep van je vader. Je moet dus een goed 
verhaal vertellen en duidelijk voor je mening uitkomen. 
 
Voorbereiding 
Begin op tijd met het voorbereiden van je spreekbeurt. Verzamel materiaal.  
Veel materiaal vind je op internet. Maar vergeet niet om boeken (uit de bieb) en kranten te 
gebruiken. 
Schrijf de spreekbeurt eerst helemaal op. Lees de spreekbeurt een paar keer hardop voor.  
Ga dan een samenvatting maken. Dit doe je door steekwoorden of kernwoorden op een soort 
‘spiekbriefje’ te schrijven.  
Oefen de spreekbeurt een keer voor je vader/moeder/ broer/zus of voor de spiegel.  
Probeer de spreekbeurt zoveel mogelijk uit je hoofd te vertellen. Het is namelijk niet de bedoeling 
dat je gaat voorlezen. Kijk zoveel mogelijk de klas in.  
Laat geen spullen rondgaan als je nog bezig bent met je spreekbeurt, dat leidt af. 
Een spreekbeurt duurt ongeveer 10 minuten.  
Ga op de dag van de spreekbeurt op tijd naar school om spullen uit te stallen, plaatjes op te hangen, 
tekeningen te maken of de moeilijke woorden op het bord te schrijven. 
Je kunt ook een Powerpoint Presentatie maken. Een begin van een Powerpoint kun je downloaden.  
 
Verdeel je spreekbeurt in stukken. 
 
1.Inleiding  
Kies uit de volgende mogelijkheden: 
-begin met een voorbeeld. Het is altijd sterk als je iets vertelt, dat je zelf hebt meegemaakt, 
bijvoorbeeld hoe het voelde, toen je werd uitgescholden. Of vertel waarom je zoveel moeite hebt 
met scheldwoorden met een ziekte (bijv. kanker). 
-een woordspin. Schrijf het woord RESPECT op het bord, vraag dan aan de klas om woorden te 
noemen die passen bij RESPECT. Schrijf die woorden op het bord.  
-een filmpje dat te maken hebben met het thema respect. 
kijk hiervoor op de websites www.klassetaal.nl , www.bondtegenvloeken.nl, www.moed.nl of  
www.dagvanrespect.nl 
-een enquête laten invullen. Zie pdf Enquête Dan zit de klas direct helemaal in het onderwerp. 
 
2. Je verhaal 
Gebruik hiervoor onder andere de pdf Informatie over kwetsend taalgebruik. 
 
3. Afsluiting  
Kies uit de volgende mogelijkheden: 
-Vaak mogen je klasgenoten vragen stellen over je onderwerp. Zeg het eerlijk als je het antwoord 
niet weet, dan kun je het opzoeken en het de volgende dag vertellen.  
-deel een blad uit met vragen over de informatie die je hebt gegeven. Je kunt de klasgenoten met 
beste antwoorden eventueel belonen met een prijsje 
-discussiëren over een paar stellingen. Zie pdf Stellingen 
-puzzelblad. Zie pdf Puzzels 
-Geef de klas een opdracht. Maak een poster, verhaal of gedicht over respect.  
Je kunt de spreekbeurt ook op een ludieke manier afsluiten. Deel bijvoorbeeld hartjes-snoepjes uit. 
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