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Bijlage 4  Spreekvaardigheid havo en atheneum 3 
Algemene omschrijving 

• Ik kan redelijk vloeiend en helder een monoloog houden over alledaagse 
onderwerpen.  

• Ik kan daarbij ervaringen, gebeurtenissen,meningen,verwachtingen en 
gevoelens onder woorden brengen. 

Spreektaken 
• Ik kan een kort verhaal vertellen 
• Ik kan een verklaring geven voor mijn meningen, plannen en de dingen die ik 

doe. 
• Ik kan informatie verzamelen om over een interessant onderwerp een voorbereide 

presentatie te geven. 
• Ik kan vragen beantwoorden over deze presentatie 

Spreekopdrachten 
• Presentatie (betoog) 
• 4x PPO 

 
Onderdeel Beginner     Gevorderde 

Stemgebruik Ik praat zacht monotoon 
en binnensmonds 

0 1 2 3 Ik spreek luid genoeg en ik breng 
toonhoogte en variatie in hard en zacht 
aan 

Houding Ik kijk het publiek niet aan en ik oog 
onrustig 

0 1 2 3 Ik kijk het publiek aan. 
Ik zit/sta rechtop en ik oog ontspannen 

Overdracht 
van 
informatie 

Ik lees alles voor 0 1 2 3 Ik gebruik steekwoorden 

 
Onderdeel Beginner     Gevorderde 

Materiaal Ik gebruik geen hulpmiddelen 0 1 2 3 De hulpmiddelen die ik gebruik passen 
goed bij het onderwerp en maken de 
presentatie nog duidelijker en 
boeiender 

Ordening Mijn presentatie is een 
onsamenhangend geheel. 

0 1 2 3 Mijn presentatie bestaat uit 
verschillende onderdelen in een 
logische volgorde en duidelijk met 
elkaar verbonden. Ik gebruik 
signaalwoorden/zinnen 

 
Onderdeel Beginner     Gevorderde 

Vloeiend 
spreken 

Ik onderbreek mijn zinnen 
voortdurend 
Mijn verhaal vertel ik moeizaam 

0 1 2 3 Ik spreek vloeiend 

Taalgebruik Ik gebruik andermans zinnen en ben 
beperkt in mijn woordenschat. 
Ik verspreek me nogal eens 
 

0 1 2 3 Ik formuleer goede, creatieve eigen 
zinnen. 

Inleiding Ik begin meteen met het middenstuk 0 1 2 3 Ik introduceer het onderwerp. 
Ik wek de belangstelling voor het 
onderwerp. 
Ik vertel de opbouw 
(en evt. de taakverdeling) van de 
presentatie 

Afronding Ik eindig zonder afronding 0 1 2 3 Ik  geef een samenvatting / conclusie / 
advies / aansporing / oproep … 
Ik sluit af met een uitsmijter 

 




