
wecycle.nl/kids Recyclen doen we samen

Stap 1: Deelonderwerpen kiezen 
Je spreekbeurt of werkstuk gaat over recycling van kleine 

elektrische apparaten en spaarlampen. Een interessant 

onderwerp waar je veel over kunt vertellen. Ga naar  

wecycle.nl/videos, bekijk de verschillende recyclevideos en kies 

welke deelonderwerpen je aan bod wilt laten komen. Schrijf de 

belangrijkste woorden op. Geef ook aan in welke volgorde je de 

onderwerpen gaat behandelen. 

Stap 2: Vragen bedenken
Je weet nu welke onderwerpen je wilt bespreken. De volgende 

stap is bedenken wát je over deze onderwerpen vertelt. 

Bedenk bij elk deelonderwerp een paar vragen die je tijdens je 

spreekbeurt of in je werkstuk gaat beantwoorden. 

Stap 3: Informatie verzamelen
Ga op zoek naar informatie. Naast het bekijken van de 

recyclevideos kun je ook op andere sites veel informatie vinden 

over recycling. Op wecycle.nl/kids staan links en interessante 

boeken. Maar haal niet alleen informatie uit boeken of van 

internet. Ook andere mensen kunnen je veel informatie 

geven. Bijvoorbeeld een winkelier of een medewerker van de 

milieustraat. Je kunt ook mensen in je omgeving interviewen 

over inleveren van kleine elektrische apparaten en spaarlampen 

voor recycling. Wat weten zij hierover?  

Kijk op wecycle.nl/kids voor een uitgebreid stappenplan voor 

het houden van een interview.

Stap 4: Informatie verwerken
Spreekbeurt

Zet de gevonden informatie in een Powerpoint-presentatie 

of op een grote poster die je in de klas hangt. Zet hier alleen 

de belangrijkste woorden en plaatjes op. Voor jezelf kun je 

een spiekblaadje maken met een korte samenvatting. Ook op 

het spiekbriefje horen geen lange zinnen. Het is immers een 

spreekbeurt en geen voorleesbeurt. 

Werkstuk

Maak hoofdstukken en schrijf bij elk hoofdstuk de gevonden 

informatie op. Schrijf ook op hoe je aan deze informatie komt. 

Werk je samen met anderen aan het werkstuk? Gebruik een 

programma om een gezamenlijk bestand te maken. 

Spreekbeurt of werkstuk
Stappenplan
Werkblad Groep 5-8
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Spreekbeurt of werkstuk
Stappenplan Werkblad Groep 5-8

Stap 5: Aantrekkelijk maken
Spreekbeurt

Klasgenoten die tijdens jouw spreekbeurt bijna in slaap vallen? 

Dat gaat jou natuurlijk niet gebeuren. Zorg voor genoeg 

afwisseling in je spreekbeurt. En betrek het publiek bij jouw 

verhaal. Hoe? Hier een paar tips:

- Kom met een spetterende opening. Bijvoorbeeld een quiz 

om te ontdekken wat je klasgenoten al over het onderwerp 

weten. Of vertel op een leuke manier over de kleine 

elektrische apparaten en spaarlampen bij jullie thuis. 

- Laat een kort filmpje zien op de site wecycle.nl/videos of 

het Jekkolied op wecycle.nl/kids. 

- Neem voorwerpen mee om te laten zien. Bijvoorbeeld 

verschillende soorten apparaten of een Jekko.

-  Toon de WecycleZoeker op wecycle.nl/zoeker en laat zien 

waar inleverpunten zijn voor elektrische apparaten en 

spaarlampen.

Werkstuk 

Gebruik plaatjes, foto’s en tekeningen om je tekst duidelijker  

en leuker te maken. Op wecycle.nl/kids staan foto’s van 

recycling en inleverbakken. Maar het is nog leuker om zelf  

foto’s te maken, bijvoorbeeld van apparaten, spaarlampen  

of inleverpunten. 

Zet de afbeeldingen op de juiste plek. Lees dan je werkstuk  

nog een keer helemaal door. 

Is alles duidelijk? Staat de informatie op de juiste plek? 

Nee: pas de tekst aan. 

Ja: je werkstuk is klaar!

Stap 6: Oefenen
Oefen je spreekbeurt een keer hardop. Let speciaal op:

-  Je spreektempo: veel kinderen praten tijdens een 

spreekbeurt veel te snel. Als je zelf denkt dat je heel 

langzaam praat, praat je juist precies goed. 

- Gebruik de timer op je mobiele telefoon om te testen hoe 

lang je spreekbeurt duurt.

-  Stel je voor dat je de presentator van het nieuws op TV bent. 

De presentator kijkt zoveel mogelijk in de camera. Oefen dit 

een keer met publiek. Kijk zoveel mogelijk het publiek aan.

-  Controleer of alles goed werkt. Loop je presentatie 

bijvoorbeeld helemaal goed door. 

Veel succes!


