
NS Spreekbeurten - Tips en trucjes 
 
Je gaat een spreekbeurt houden over NS. Wat spannend! Als je een spreekbeurt houdt, dan is de 
voorbereiding heel belangrijk. Je kunt niet de avond ervoor ‘even’ een spreekbeurt maken, maar 
moet er veel tijd in steken. Het is �jn om ver van tevoren je materialen verzamelen en snel 
beginnen! NS heeft hier voor jou een leuk en informatief pakket samengesteld. Met de volgende tips 
ben je er helemaal klaar voor!  
 
Tip 1 – Maak een keuze 
Je hebt al je onderwerp gekozen: NS. Daarnaast moet je natuurlijk ook kijken wat je hier precies over 
wilt vertellen. Wij hebben heel veel informatie voor jullie verzameld. Kies hieruit iets interessants 
waar je enthousiast van wordt, dan wordt het schrijven en presenteren ook meteen leuker!  
 
Tip 2 – Zorg voor een goede planning  
Allereerst is het belangrijk om een planning te maken. Je wilt bepaalde informatie over een 
onderwerp overbrengen, wat soms best lastig kan zijn! Laat aan je klasgenoten weten waarom je 
voor dit onderwerp hebt gekozen en wat je allemaal wil behandelen. 
 
Tip 3 – Gebruik lekker veel foto’s en ander beeldmateriaal  
Het is altijd �jn om een beeld te geven bij wat je aan het vertellen bent. Dit maakt je presentatie 
leuker en interessanter voor je klasgenoten. De plaatsje en tekeningen moeten groot en informatief 
zijn. Houd het simpel, het moet niet teveel wegnemen van wat je aan het vertellen bent! 
 
Tip 4 – Maak zoveel mogelijk oogcontact 
Blijf zoveel mogelijk in de klas kijken. Wel steeds naar andere klasgenoten kijken natuurlijk!  
 
Tip 5 – Goed oefenen 
Ken je presentatie zo goed mogelijk! Dit helpt ook goed tegen de zenuwen. Je hoeft natuurlijk niet 
alles uit je hoofd te leren. Maak daarom ook wat duidelijke ‘spiekbrie�es’ met bepaalde 
kernwoorden, zodat je altijd goed vooruit kan! 
 
Tip 6  – Herhaal je belangrijkste punten nog een keer op het eind  
Je wil sterk beginnen en sterk eindigen. Een goed slotwoord is daarom essentieel. Vat nog even je 
belangrijkste punten samen en trek eventueel een conclusie. Vergeet niet te kijken of er vragen zijn! 
 
Tip 7 – Laat spulletjes pas aan het eind rondgaan 
Wacht tot het eind van je spreekbeurt om eventuele spulletjes te laten rondgaan. Doe dit nooit 
tijdens je spreekbeurt, want dan let iedereen niet meer op jou maar op de spulletjes! Bij het NS 
spreekbeurtpakket zitten een paar extra’s, zoals kleurplaten en quizjes om na je spreekbeurt uit te 
delen. 
 
Tip 8 – Geniet ervan!  
Vergeet niet plezier te hebben! Spreekbeurten zijn er om te oefenen. Hoe ouder je wordt, hoe beter 
het gaat. Kijk goed naar wat je kan verbeteren, maar vergeet niet kijken naar wat goed ging!  

Bonustip!   
Ga voor je spreekbeurt nog een keertje met de trein mee. Dan weet je waar je op kunt letten. En heb 
je dan nog vragen, dan kun je gerust een van onze hoofdconducteurs aanspreken. Zij helpen je 
graag! 

Kimberley.vanZui_nsp
Notitie


