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Workshop leren en oefenen 
PTA : P2 Spreekvaardigheid  
6 groepjes doen tijdens de WS hun voordracht 
voor de docent 
 
- Literatuur: lezen in je boek (boekopdracht 3) 
 

Workshop leren en oefenen 
- Spreekvaardigheid: werken aan opdracht T2 
- Literatuur: lezen in je boek (boekopdracht 3) 
 

Verwondersessie 1 
week 2 (6-10 jan) 
Spreekvaardigheid 
- Uitleg opdracht 
spreekvaardigheid 
- Vormen duo’s 
- Inplannen presentaties 
 
 
 

Verwondersessie 2 
week 3 (13-17 jan) 
Spreekvaardigheid 
- Uitleg goed presenteren 
(vorm) 

Verwondersessie 3 
week 4 (20-24 jan) 
Spreekvaardigheid 
- Werken aan opdracht 
spreekvaardigheid (T2) 

Verwondersessie 5 
week 6 (3-7 feb) 
Spreekvaardigheid 
- Laatste tips en tops 

Verwondersessie 4 
week 5 (27-31 jan) 
Spreekvaardigheid 
- Uitleg documentatiemap 
- Uitleg boekopdracht 3 (T3) 

Workshop leren en oefenen  
- Spreekvaardigheid: werken aan opdracht T2 
- Literatuur: uitlezen De Hondenkoning  

Workshop leren en oefenen 
- Spreekvaardigheid: werken aan opdracht T2 
 
T3: Boekopdracht 2 (tijdens het 3e uur)   

Leerdoelen argumenteren 
Ik kan: 
- …een stelling formuleren bij het door mij 
gekozen onderwerp. 
-…argumenten voor en tegen mijn stelling 
verzamelen. 
-…de tegenargumenten inhoudelijk 
weerleggen. 

 

Leerdoelen presenteren  
Ik kan: 
-…passend taalgebruik toepassen. 
-…retorische middelen goed gebruiken 
(gebaren, oogcontact, stemgebruik, houding, 
volume, enthousiasme, etc.) 
 

Verwondersessie 6 
week 7 (10-14 feb) 
Spreekvaardigheid 
- Laatste tips en tops 

Leerdoelen documentatiemap  
Ik kan: 
-…de betrouwbaarheid van bronnen beoordelen. 
-…de bronnen op een correcte manier weergeven 
in een bronnenlijst. 
-…betrouwbare en relevante bronnen verzamelen 
om feiten, onderzoek, informatie en argumenten 
te halen over het gekozen onderwerp.  
 

Leerdoelen presentatie 
Ik kan: 
- … een duidelijke, betogende presentatie geven over 
een maatschappelijk thema. 
-…een goed gestructureerde presentatie geven, met 
een duidelijke inleiding, middenstuk en slot. 
- tijdens een presentatie inspelen op reacties uit het 
publiek. 
-…voorbeelden, afbeeldingen, grafieken en fragmenten 
gebruiken om mijn verhaal duidelijk over te brengen. 
-…de presentatie goed afstemmen op de tijd (10 min). 
 
 
 

Workshop leren en oefenen  
PTA : P2 Spreekvaardigheid  
6 groepjes doen tijdens de WS hun voordracht 
voor de docent 
 
- Literatuur: lezen in je boek (boekopdracht 3) 
 
 

Workshop leren en oefenen 
- Spreekvaardigheid: werken aan opdracht T2. Zorg 
ervoor dat je de documentatiemap afmaakt en print. 
- Literatuur: lezen in je boek (boekopdracht 3) 
 
Herkansing T3: Schrijfvaardigheid - betoog 
(tijdens het 2e en 3e uur) 
 
 


