Begin op tijd
Een goede spreekbeurt maken, kost veel tijd. Begin daarom ook op tijd! Start ruim van
te voren met het verzamelen van informatie. Zodoende hou je ook nog tijd over om te
oefenen.

Onderwerp
Kies een onderwerp dat je leuk vindt en waar je graag meer over wilt weten. Het is
ook slim om een onderwerp te kiezen waar een klasgenoot nog geen spreekbeurt
over gehouden heeft of om een origineel onderwerp te kiezen.
Informatie zoeken
Verzamel informatie die je nodig hebt. Als je kiest voor een land waar vervolging is,
dan kun je in de Stef-voorbeeld-spreekbeurten veel informatie vinden. Je kunt ook
een mailtje sturen naar stef@sdok.nl. Hopelijk kunnen we dan de informatie
toesturen die je nodig hebt. Je kunt natuurlijk ook informatie zoeken op internet, in
boeken of iemand vragen die veel van het onderwerp weet.

Stef voor de hele klas
Je kunt ook voor je hele klas het spreekbeurtpakket aanvragen.

Daar zit voor ieder kind uit jouw klas het volgende in:
- Een Stef magazine
- Een prachtige wereldkaart
- Een spaarkubus + spaartips

Kijk op www.stefweb.nl om het spaarpakket aan te vragen.

Plaatjes en video’s
Zoek goede foto’s om bij je verhaal te laten zien. Ook video’s zijn leuk om te laten
zien. Verwerk de plaatjes en de video’s in een Powerpointpresentatie.
DIY
Je kunt je klas ook aan het werk zetten en een leuke DIY uitzoeken die past bij jouw
thema. In het Stef magazines vind je verschillende voorbeelden.
Oefenen
Het is slim om je spreekbeurt een paar keer goed te oefenen. Bijvoorbeeld voor je
ouders of broers of zussen. Zij kunnen je ook tips geven. Als je je spreekbeurt een paar
keer oefent, zit het verhaal goed in je hoofd en dat helpt als je je spreekbeurt in de
klas gaat houden.

Tijdens je spreekbeurt:
Waarom
Vertel de klas waarom je juist het onderwerp gekozen hebt wat je hebt gekozen.
Waarom vind je het een interessant of leuk onderwerp?
Houd je een spreekbeurt over vervolging? Vertel dan ook wat je klasgenoten kunnen
doen voor kinderen die vervolgd worden om hun geloof. Informatie hierover vind je
op deze website. Denk aan bidden, post sturen of geld sparen.
Aankijken
Kijk tijdens je spreekbeurt niet steeds naar je papier
of naar de muur achterin de klas,
maar probeer de kinderen aan te kijken.

Succes met je
voorbereiding!

