Afspraken m.b.t. werkstukken/spreekbeurten/boekbespreking
Boekbespreking
De kinderen lezen thuis een eigen gekozen boek, passend bij het niveau.
Gr. 5: 2 boekbesprekingen
Gr. 6 t/m 8: 1 boekbespreking (minimaal, afhankelijk van de groep en kinderen individueel)
Ze maken hier een verslag over (a.d.h.v. een formulier), dat wordt gepresenteerd in de klas.

Er worden geen eisen gesteld aan boekverslag, maar dit stimuleert om het goed voor te
bereiden.
Afspraak: accent ligt op de boekbespreking, het gaat om het verhaal, alleen daar wordt een
cijfer voor gegeven en niet voor het boekverslag.
Criteria voor het geven van een cijfer hiervoor zijn: lengte van het verhaal, duidelijk spreken,
vertellen van het verslag (niet voorlezen) en de klas inkijken.
Leerkrachten beoordelen dit naar eigen inzicht.

Werkstuk/spreekbeurt
Groep 5
De kinderen houden een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp.
Op school wordt besproken waar het aan moet voldoen.
Vervolgens bereiden de kinderen het thuis voor.
Ze maken nog geen werkstuk op papier.
Groep 6
Maakt 1e werkstuk, onder veel begeleiding van leerkracht, gevolgd door spreekbeurt.
Maakt 2e werkstuk zo veel mogelijk zelf, gevolgd door spreekbeurt.
Allebei de werkstukken mogen worden gemaakt met informatie-junior boekje van school.
De kinderen mogen hierbij gebruik maken van een (eenvoudige) powerpoint presentatie.
Dit is niet verplicht. In de klas krijgen alle kinderen een korte uitleg over dit programma,
zodat ze dit allemaal kunnen toepassen.
De spreekbeurt wordt thuis voorbereid. Mochten er kinderen zijn die thuis niet de powerpoint
kunnen maken/voorbereiden, dan krijgen ze hier de kans voor op school.
Groep 7
Maakt 2 werkstukken en 2 spreekbeurten.
Bij de spreekbeurt moeten ze gebruik maken van powerpoint.
Voor het maken van het 2e werkstuk worden de kinderen, indien mogelijk, gestimuleerd dit
te doen zonder behulp van een informatie-junior boekje. Het is de bedoeling dat ze dan
zoveel mogelijk zelf informatie verzamelen (o.a. internet, boeken van thuis).

Groep 8
Maakt min. 2 werkstukken en 2 spreekbeurten.
Bij de spreekbeurt moeten ze gebruik maken van powerpoint.
Eventueel als 3e opdracht, maken ze een werkstuk met z’n tweeën.
Er wordt kritischer naar de onderwerpen gekeken (meer gericht op wereldoriëntatie).
Tijdens de ICT-les leren de kinderen de vaardigheden die nodig zijn voor het maken van het
werkstuk/spreekbeurt d.m.v. les in word/powerpoint.
Dit is het schema voor het kiezen van een onderwerp:
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Als je een onderwerp hebt gevonden geef je het door aan de meester of juf. Geen ander kind
in de klas mag hetzelfde onderwerp hebben.

