
 

Een spreekbeurt over Scouting! 
 
 
Leuk dat je een spreekbeurt over Scouting gaat houden! Om je 
een beetje op weg te helpen, vind je in deze map vast wat informatie. Maak hier handig 
gebruik van! 
 
We willen je graag wat tips meegeven, die je helpen met de voorbereiding: 
 

• Begin op tijd! Het is altijd meer werk dan je denkt. 
• Als je op tijd begint, kun je aan de leiding van je groep nog materiaal vragen om mee 

naar school te nemen. 
• Als je de informatie uit dit pakket leest, schrijf dan de dingen die je wilt vertellen in de 

klas op een papiertje. Je kunt uiteraard ook een tekentje bij de tekst zetten. 
• Schrijf de onderwerpen op, waar je over wilt vertellen. Denk bijvoorbeeld aan de 

opkomsten en zomerkampen. 
• Zet alle informatie in een goede volgorde. Begin bijvoorbeeld eerst over je 

Scoutinggroep te vertellen. Wat doe je bij opkomsten, op kamp, speurtochten, enz. 
Daarna kun je over de ‘grote club’ die Scouting Nederland heet vertellen, of over de 
wereldorganisatie van Scouting. Scouts kom je overal tegen, kijk maar eens in het 
document met feiten en cijfers! 

• Bij Scouting zijn we graag bezig. Wellicht is het leuk als je de klas ook wat laat doen! 
Misschien kun je de kinderen uit je klas de platte knoop leren. Zorg dan wel voor 
voldoende touwtjes. 

• Je kunt ook op de achterkant van het bord een kimspel maken. Teken voor je 
spreekbeurt begint op de achterkant van het bord ongeveer 20 voorwerpen. Laat de 
klas hier een minuut naar kijken, en vraag hen dan zoveel mogelijk voorwerpen op te 
schrijven. Scouting actief! 

• Laat veel zien aan je klas! Je draagt uiteraard je Scoutingkleding, je kunt dan 
uitleggen wat de insignes betekenen. Van je Scoutinggroep kun je misschien wat 
materiaal lenen om te laten zien, zoals een kompas, kaart, boeken, logboek of 
totems. Misschien heeft de groep (of het groepsbestuur) een foto-cd of powerpoint 
presentatie, die je kunt laten zien. Vergeet ook je Scouting Magazine niet! 

• Vraag altijd iemand je te helpen met de voorbereiding. Misschien kan iemand bij jou 
thuis dat wel doen? Je kunt dan tevens je spreekbeurt oefenen met ‘publiek’. Vraag 
hen dan meteen wat er goed ging, en wat er beter kan. 

• Wil je nog meer over Scouting weten, dan dat in deze map te vinden is? Dat kan! Je 
mag ons altijd bellen op telefoonnummer (033) 496 09 11. Je kunt bellen van 
maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur. 

 
We wensen je veel succes met je spreekbeurt en veel plezier bij Scouting! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En dan is het zo ver….
 
Wat moet ik WEL doen? 
* Spiekbriefje gebruiken als hulp. 
* Altijd dingen laten zien! Dat vrolijkt je spreekbeurt op. 
* Gewoon rustig en duidelijk praten. Tijd nemen om adem te halen! 
* Normale taal gebruiken: geen moeilijke woorden enzo. 
* Kijk steeds iemand anders in je publiek aan. Lukt dat niet? 
Kijk net over de hoofden heen! Dat werkt heel goed. 
* Je mag best bewegen. Met je armen dingen voordoen bijvoorbeeld. 
* Vraag aan het eind of er nog vragen zijn. 
 
Wat moet ik vooral NIET doen? 
* Niet alles voorlezen. Dat is veel te saai! 
* Niet heel snel of zacht praten. Adem rustig, dan praat je rustig.  
* Heel moeilijk, maar wel leuker: Praat niet steeds op dezelfde toon.  
* Geen grote mensen taal gebruiken. Zeg de dingen zoals jij ze zou zeggen!  
* Niet wriemelen, wiebelen, neuspeuteren enzo.  
* Sta niet stokstijf voor de klas. Daar word je alleen maar moe van. 
* Niet naar buiten kijken, naar de grond of naar het plafond! 
* Let tijdens je spreekbeurt niet te veel op jezelf. Daar word je alleen maar zenuwachtig van. 
Oefen dus van te voren!
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