Zo houd je een WO-kring in de bovenbouw
Stap 1: Je zoekt een onderwerp uit.
•
•
•
•

Kies een onderwerp uit dat je interessant lijkt en waar je meer over wilt leren.
Overleg met de stamgroepleider of het onderwerp goed is en schrijf je naam achter het onderwerp.
Je hebt een onderwerp gekozen en hierover ga je een mindmap maken. Hierin laat je zien wat je wilt
leren en niet wat je al weet. Deze mindmap is de start van je presentatie!
Twee weken voor je kring laat jij je mindmap aan de stamgroepleider zien. Je kunt dan samen
kijken of je op de goede weg zit.

Stap 2: Je gaat informatie verzamelen.
•
•
•
•

Zoek boeken die bij je onderwerp passen.
Vaak kun je informatie zelf vragen. Bel bijvoorbeeld de VVV voor informatie over een land of bezoek
een museum als je een geschiedenis onderwerp kiest.
Zoek plaatjes die bij jouw onderwerp passen: in de bieb, in tijdschriften, kranten, op internet of maak
foto’s als je er zelf bent geweest.
Zoek voorwerpen die bij jouw onderwerp passen (Dit is niet bij alle onderwerpen even makkelijk).

Stap 3: Je gaat ordenen.
•
•
•
•
•
•
•

Lees eerst de informatie die je verzameld hebt goed door.
Probeer zoveel mogelijk vragen uit je mindmap te beantwoorden. Dit kunnen eventueel ook je
hoofdstukken zijn. Heb je vragen niet kunnen beantwoorden, dan vertel je dit tijdens de presentatie.
Als er nog andere onderdelen zijn die je wilt behandelen, dan is daar ook ruimte voor. Benoem dit dan
wel in je presentatie.
Denk na over de volgorde waarin je de punten wilt behandelen.
Schrijf deze volgorde op een blaadje en vul deze aan met een paar sleutelwoorden of korte zinnetjes.
Gebruik dit blaadje als spiekbriefje tijdens je kring.
Bedenk welk materiaal en welke plaatjes je wilt laten zien.

Stap 4: Je denkt na over de organisatie van de kring.
•
•
•
•

Als je kleine voorwerpen wilt laten zien, mag je er zelf mee rondlopen of aan het eind van de kring
doorgeven.
Wissel vertellen en het laten zien van materiaal af.
Zet het materiaal zo neer, zodat iedereen het kan zien.
Je kunt plaatjes/ filmpjes ook op het digibord via een PowerPoint laten zien. De PowerPoint dient als
ondersteuning van je presentatie, jij presenteert. Test op school minimaal één dag van tevoren of
alles werkt.

Stap 5: Je denkt na over de presentatie.
•
•
•
•
•
•

Gebruik het spiekbriefje alleen als geheugensteuntje en lees geen zinnen voor.
Vertel alles in je eigen woorden en gebruik geen boekentaal.
Door de zenuwen ga je vaak te snel of te zacht praten. Let er op dat je duidelijk praat.
Probeer wriemelen, wiebelen of dat soort dingen te voorkomen.
Probeer goed de kring rond te kijken.
Laat de kinderen aan het eind vragen aan je stellen.

Tijdens de presentatie wordt er gelet op het volgende:
Inhoud
0 Je hebt je mindmap minstens twee weken van te voren met je stamgroepleider besproken.
0 Je kring is op een logische manier ingedeeld.
0 Je weet veel van het onderwerp af.
0 Je kunt de vragen die gesteld worden beantwoorden.
0 Je licht moeilijke woorden toe.
Presentatie
0 Je praat duidelijk.
0 Je kunt de informatie op een begrijpelijke manier overbrengen.
0 Je PowerPoint en/ of de spullen die je meegenomen hebt zien er verzorgd uit.
0 Je kijkt voldoende de kring rond.
0 Je WO-kring duurt ongeveer 20 minuten.

