
Eindopdracht: een korte 
presentatie over de tekst geven
Bij deze eindopdracht geef je een korte mondelinge presentatie van de tekst.
In deze presentatie vertel je waar de tekst over gaat. Eigenlijk is het een mondelinge 
samenvatting van de tekst. Als je tijd hebt, kun je ook je mening over de tekst geven. 

STAPPENPLAN
Zo bereid je de presentatie voor:

Schrijf de titel en de auteur(s) 
van de tekst op je werkblad.

Stap 1.

Stap 7.

Doe je presentatie in de klas of in een klein groepje. Als je jouw presentatie in de 
klas geeft, krijgen je klasgenoten/groepsgenoten een leeg steekwoordenschema. Je 
klasgenoten proberen te raden welke steekwoorden (de belangrijkste woorden uit de 
tekst) jij hebt opgeschreven. Vergelijk jullie schema’s na afloop van de presentatie. 
Welke woorden hadden jullie allemaal? En welke niet? 

Stap 6.

Oefen je presentatie hardop. 
Let op de tijd! De presentatie 
mag niet langer dan drie 
minuten duren.

Stap 5.

Lees de steekwoorden over die je bij elke alinea hebt 
opgeschreven. Stel jezelf de volgende vragen: 

Zijn alle woorden belangrijk voor in je presentatie of kun 
je nog iets weglaten? 
Geven de steekwoorden de belangrijkste punten uit de 
tekst weer, of mist er nog iets? 
Staan de steekwoorden in de goede volgorde (zoals je 
het in je presentatie aan de klas wil vertellen) of moet 
je nog iets veranderen? 

Vul de steekwoorden in de goede volgorde in op het 
steekwoordenschema op je werkblad.

Stap 4.

Wat is het belangrijkste woord uit elke 
alinea? Schrijf dat woord op je werkblad. 
Dit wordt een steekwoord voor bij je 
presentatie. Steekwoorden helpen je 
onthouden wat je wil vertellen.

Stap 3.

Schrijf de hoofdgedachte 
op het werkblad.

Stap 2.

Ga per alinea na wat de belangrijkste informatie 
was uit die alinea (wat hebben jullie opgeschreven 
bij de strategie Samenvatting van één zin?) 

Kun je hieruit de hoofdgedachte van de tekst 
opmaken? De hoofdgedachte van de tekst is een 
volledige zin die samenvat wat de tekst over het 
onderwerp zegt.
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