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Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 5 t/m 8. 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
In het huiswerkboekje is omschreven hoe de Jan Thiesschool omgaat met het onderdeel 
spreekbeurt, boekbespreking, boekverslag en werkstuk.  
Er wordt aangegeven waaruit de opdracht bestaat en er worden enkele tips gegeven. 
 
Door deze onderdelen van het lesprogramma leren de leerlingen plannen, informatie 
opzoeken met behulp van verschillende bronnen, het spreken voor een groep, het leren 
luisteren naar elkaar, het benoemen van goede- en verbeterpunten van medeleerlingen en 
het geven van tips.  
 
Wij hopen onze leerlingen hiermee een goede voorbereiding te geven op het voortgezet 
onderwijs. 
 
Mocht u vragen hebben over het huiswerkboekje, dan zijn wij graag bereid deze te 
beantwoorden. 
 
 
Het personeel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jan Thiesschool 
Menso Altinglaan 4 
9451 KE  Rolde 
(0592)  24 13 03 
e-mail:    janthies@primah.org 
website: www.janthiesschool.nl 
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Spreekbeurt 
 
Groep 5  1 keer per jaar 
   Onderwerp vrij    
   Duur spreekbeurt ± 5 min. 
 
De leerlingen van groep 5 krijgen een informatiebrief mee over de opbouw. 
 
Groep 6  1 keer per jaar 
   Onderwerp vrij 
   Duur spreekbeurt ± 8 minuten 
 
De leerlingen van groep 7 en 8 mogen gebruik maken van een PowerPointpresentatie. 
 
Groep 7  1 keer per jaar 
   Onderwerp moet gaan over: 
   Aardrijkskunde   of 
   Geschiedenis       of 
   Biologie 
   Duur van de spreekbeurt min. 10- , maximaal 15 minuten 
 
Groep 8  1 keer per jaar 
   1 keer een groepsopdracht 
   Onderwerp moet gaan over wereldoriëntatie 
   aansluitend bij de actualiteit 
   Duur spreekbeurt min 10- , maximaal 15 minuten  
 
 
Algemeen: 
In eigen woorden vertellen. 
Trefwoordenlijst gebruiken. 
Onderwerp ondersteunend materialen meenemen om te laten zien. 
Na de spreekbeurt mag je wel een kort filmpje laten zien, maar dit wordt niet meegenomen 
in de beoordeling.  
De keuze van onderwerp in overleg met de leerkracht. 
 
 
Werkstuk 
 
Het onderdeel werkstuk wordt in principe op school uitgevoerd. 
Het kan zijn dat een leerling de opdracht om welke reden dan ook,  
niet binnen de gestelde tijd af heeft. De opdracht mag dan thuis worden afgemaakt. 
 
Groep 6  In de klas aan de hand van informatieboekjes. 
Groep 7  In de klas, periode wordt nog bekend gemaakt. 
Groep 8  In de klas en sluit aan bij het onderwerp ‘Tweede Wereldoorlog’. 
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Boekbespreking 
 
Groep 6 1 keer per jaar duur ± 8 minuten 
Groep 7 1 keer per jaar duur ± 10 minuten 
Groep 8 1 keer per jaar duur min. 10-, max. 15 minuten 
 
 
Algemeen: Boekbespreking 
Vertel aan de hand van trefwoorden in eigen woorden. 
Vertel iets over de schrijver,uitgever en illustrator. 
Geef een korte samenvatting over de inhoud van het boek. 
Niet het slot vertellen(spanning erin houden) 
Lees ongeveer 1 bladzijde voor. 
Neem iets extra’s mee met betrekking tot het boek om te laten zien. 
De keuze van het boek in overleg met de leerkracht. 
Niet 2 keer dezelfde schrijver per leerling 
 
 
 
 
Boekverslag 
 
Groep 8 
 
De leerlingen mogen voor het verslag niet een zelfde boek gebruiken dat ze al voor één van 
de boekbesprekingen hebben gebruikt. 
 
Inhoud; 
Blz 1 Ontwerp een omslag met: schrijver 
     titel 
     uitgeverij 
     A4 formaat 
Blz 2 Hoofdgedachte 
 Inhoud van het boek in eigen woorden 
Blz 3 Informatie over de schrijver 
 Geef je eigen mening over het boek 
 Vertel ook waarom je iets vindt. 
Blz 4 Zoek een foto, tekening of een gedicht die je bij de inhoud van het boek vindt passen. 

Sluit af met de reden waarom je deze foto, tekening of dit gedicht hebt gekozen. 
 
  


