
 

Stap 1: Materiaal 
  

De eerste stap die je zet is het verzamelen van materiaal en het zoeken van 

informatie over het onderwerp. Informatie kun je vinden in boeken of websites die 

gaan over zending. Denk ook aan het zendingsblad Paulus. Lees ook wat er op deze 

site staat over wat zending is, wanneer het begon en waar ZGG werkt. 

  

Als je goede plaatjes tegenkomt die bij de hoofdstukken passen, is het slim om deze 

apart te houden. Later kun je ze gebruiken om bij de tekst te zetten en zo je 

PowerPoint er mooi uit te laten zien. 

  

Zoek plaatjes of foto’s op die je kunt laten zien. Misschien heb je zelfs wel spulletjes 

die ermee te maken hebben. 

 

 

Stap 2: Informatie 
  

Lees de informatie rustig en goed door en bekijk wat je kunt gebruiken voor je 

spreekbeurt. Je komt vast ook informatie tegen die niet geschikt is. Deel de 

informatie in verschillende hoofdstukken in. Geef deze hoofdstukken allemaal een 

eigen titel. 

  

Net als bij stap 1 is het goed om goede plaatjes die je tegenkomt én die bij de 

hoofdstukken passen, apart te houden. Bij stap 4 heb je deze nodig om in de 

PowerPoint te zetten. 

 

 

Stap 3: Hoofdstukken 
  

Maak van de informatie die je hebt verschillende hoofdstukken. Geef deze 

hoofdstukken een titel. Probeer steeds ongeveer evenveel informatie te vertellen. 

Gebruik woorden die je zelf begrijpt, dus schrijf niet zomaar iets over uit een boek of 

van internet. 

  

Voor de groepen 7 en 8: Haal uit elk hoofdstuk een aantal kernwoorden. Zet die 

woorden op papier zodat je ze kunt gebruiken tijdens het houden van je spreekbeurt. 

  

Je kunt de volgende indeling van hoofdstukken gebruiken: 

- Wat is zending? 

- De geschiedenis van de zending 

- Zendingsvelden  



 

  

Je kunt ervoor kiezen één land uit te kiezen waar je wat meer over vertelt en de 

andere landen alleen kort te noemen. 

- Leuke weetjes uit de verschillende landen 

- Afsluiting 

  

Hierin vertel je hoe je het vond om over dit onderwerp een spreekbeurt te houden en 

wat je ervan hebt geleerd. 

 

 

Stap 4: PowerPoint maken 
  

Je PowerPoint-presentatie begint met een dia waarop het onderwerp van je 

spreekbeurt staat. Daarna komt er een dia waarin je laat zien waar je over gaat 

vertellen. Laat de titels van de hoofdstukken zien. 

  

Kies uit elk hoofdstuk een paar belangrijke woorden en zet die op de volgende dia’s. 

Ook is het mooi om er foto’s of zelfs een filmpje bij te zetten. Kijk maar verder op 

deze site; daar staat een heleboel! De foto's kun je van deze website kopiëren (klik 

met de rechtermuisknop op een foto en kies 'kopiëren' of eventueel 'opslaan als'). 

 

 

Stap 5: De spreekbeurt 
  

Het is zover, je mag je spreekbeurt houden voor de klas! Neem alles mee naar 

school wat je nodig hebt: de spreekbeurt geprint of kernwoorden op een papiertje, je 

PowerPoint en de materialen die je wilt laten zien. 

  

Ga rustig voorin de klas staan en kijk je klasgenoten zo nu en dan aan. Je vertelt hen 

iets, dus probeer zoveel mogelijk uit je hoofd te vertellen.  

  

Idee 1: Misschien kun je aan het eind wel een puzzel, kleurplaat of knutselwerkje 

uitdelen. Op de site vind je van alles. 

Idee 2: Er zijn allerlei recepten van lekkernijen die bekend zijn in de landen waar de 

ZGG werkt. Zoals bijvoorbeeld heerlijke Guineese bananencake! Die kun je 

klaarmaken en uitdelen na je spreekbeurt! 

  

Heel veel succes!  

  

En.. laat je ons het cijfer van je spreekbeurt weten? Je kunt die mailen naar 

info@zggjunior.nl. Het is ook leuk als je er een fotootje of filmpje bij doet! 

 


