
• Een oefenmaatje 

• Samenvatting inhoud 

• Spiekkaartjes 

• Visuele ondersteuning: PowerPoint/ Prezie/ 

poster/ materiaal 

Hoe ga je aan het werk: 

Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat je je zenuwen onder controle krijgt. 

De volgende stappen kunnen je hierbij helpen. 

1. Je maakt een samenvatting van de inhoud/ tekst, die je wilt delen 

met je klasgenoten.  

2. Markeer de belangrijkste woorden  ( sleutelwoorden )  

3. Maak spiekkaartjes met daarop de belangrijkste woorden. Voor 

iedere dia/ onderdeel een apart kaartje.  

Tip: schrijf geen zinnen op het spiekkaartje. Het is een geheugensteuntje, de 

kaartjes zijn niet bedoeld om voor te lezen. 

4. Oefen nu of je met de sleutelwoorden, zelf zinnen kunt maken.  Zo 

niet, lees dan je samenvatting nog een paar keer door.  

5. Vraag een oefenmaatje om naar je presentatie te luisteren. Nader-

hand kijken jullie samen naar de checklist. Wat zou je nog kunnen 

verbeteren?  

Stappenplan  
Presenteren 

21st century skills 

 

Kritisch denken - Creatief denken - Probleem oplossen - Computational thinking  

Informatie vaardigheden - ICT-basisvaardigheden - Mediawijsheid -  

Communiceren - Samenwerken -  

Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) - zelfregulering 

Wat heb je nodig: 

Persoonlijk leerdoel: 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 



  

  

Uitleg: 

Afronding 

Klaar?  

Neem de checklist 

door! 

Hiervoor heb je een 

oefenmaatje nodig. 

 

Geen 

verbeterpunten? 

Beantwoord dan de 

reflectievragen na de 

presentatie. Dit kan 

ook in een gesprek 

met een klasgenoot 

of leerkracht. 

 

Ben je goed verstaanbaar ? MB/BB 

Praat je niet te snel ? MB/BB 

Heb je oogcontact met het publiek ? MB/ BB 

Heb je een rustige houding ? MB/BB 

Heb je de tekst goed geleerd ? MB/BB 

Zijn de hulpmiddelen ondersteunend?  BB 

Heb je je spiekbriefje nog nodig? BB 

Zijn je klasgenootjes geboeid ? Vinden ze 

het interessant ? 

BB 

Is je presentatie interactief? BB 

Checklist 

Reflectievragen: 

• Ben je tevreden over je voorbereiding? Waarom? 

…………………………………………………………………………………... 

• Wat ging er tijdens de echte presentatie beter dan tij-

dens het oefenen? 

…………………………………………………………………………………... 

• Waar wil je nog aan werken voor de volgende keer? 

…………………………………………………………………………………... 

• Hoe ga je het de volgende keer aanpakken? 

……………………………………………………………………………………. 

• Wat vond je prettig aan je oefenmaatje? 

…………………………………………………………………………………... 


