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Wat leuk dat jij je spreekbeurt gaat houden over Mees 
Kees Hoppa! van Mirjam Oldenhave en Rick de Haas! 
In dit spreekbeurtpakket vind je een heleboel tips, 
weetjes en ideetjes om je op weg te helpen – ook  
van mees Kees zelf. Je kan dit pakket natuurlijk ook  
gebruiken om een spreekbeurt over een van de andere 
boeken over mees Kees te houden. Veel succes!

VOORBEREIDING
Stap 1: Bedenk wat je wilt vertellen

Het is slim om op tijd te beginnen met de voorbereidingen van je spreekbeurt, zodat je 
genoeg tijd hebt om informatie te zoeken en te oefenen. Het begin heb je al gemaakt, 
want je hebt je onderwerp gekozen: Mees Kees Hoppa! Maar wat wil je precies over het 
boek en de schrijfster vertellen? En in welke volgorde? Hier vind je een paar tips voor wat 
je zoal kunt vertellen of laten zien aan je klas.

● Vertel waar het boek over gaat:
 - Over wie gaat het boek? Welke personages zijn het belangrijkst?
 - Wat gebeurt er in het verhaal?
 - Waar speelt het verhaal zich af?
●  Vertel over de schrijfster van het boek: Mirjam Oldenhave. Wie is zij en welke boeken 

heeft ze nog meer geschreven? 

SPREEKBEURTPAKKET

Hoppa!
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Tip van mees Kees
Ben je net als Sammy uit 6b allergisch voor (voor)lezen? Neem een luisterboek van 
mees Kees mee. Of vraag je vader of moeder om het stukje voor te lezen, en film dat 
met een telefoon. Dan kun je dat filmpje tijdens je spreekbeurt laten zien.

Idee van mees Kees
Laat (op het digibord) pagina 4 en 5 van het boek zien. Daarop staan de personages 
van het boek afgebeeld, met een korte beschrijving van hun karakter. Bespreek een 
paar personages kort (bijvoorbeeld mees Kees, Jackie, Fred, Aukje en Tom). Lees dan 
een stukje voor uit het boek waarin deze personages aan het woord komen, maar laat 
steeds hun namen weg. Kunnen je klasgenoten raden welke uitspraak van wie is? 

●  Laat een paar tekeningen uit het boek zien en vertel iets over de illustrator:  
Rick de Haas.

●  Vertel wat dit boek bijzonder maakt. Bijvoorbeeld:
 - Wat vond je leuk of grappig?
 - Wat vond je anders dan in andere boeken?
 - Wie is je lievelingspersonage uit groep 6b en waarom?

●  Lees een (grappig of mooi) stukje voor.

●  Bedenk een paar vragen over je spreekbeurt voor je klasgenoten. Zo weet je meteen 
of ze goed geluisterd hebben! Je kunt dit ook in quizvorm doen.
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Idee van mees Kees
In Mees Kees Hoppa! bouwt 6b een circus in de klas. Om in de sfeer van het boek te 
komen, kun je je klasgenoten vragen om hun tafeltjes in de vorm van een piste neer te 
zetten (zie bladzijde 65). Je kunt je verkleden als circusartiest en de act van je favoriete 
personage nadoen. Laat je klasgenoten raden welk personage je uitbeeldt. Dan moet je 
natuurlijk wel even het hoofdstuk ‘Idee’ voorlezen, waarin de taken voor de circusvoor-
stelling worden verdeeld.

Idee van mees Kees
In het hoofdstuk ‘Kringgesprek’ lees je dat Sammy heel goed is in woorden husselen. 
Als er op het bord ‘schooltuintjes’ staat, leest hij ‘schuiltoontjes’. Er is een nieuw woord 
ontstaan en Sep weet precies wat dat woord betekent. Lees dat stukje voor en bedenk 
dan met je klasgenoten meer van dat soort woorden. Bijvoorbeeld ‘zoekdak’ (zakdoek), 
‘ruillok’ (rolluik), ‘spaarboon’ (spoorbaan) en ‘zouthoedertje’ (zoethoudertje). Wie 
verzint de leukste betekenis?

Verderop in dit spreekbeurtpakket vind je meer informatie over Mirjam Oldenhave en mees 
Kees, om te gebruiken bij je spreekbeurt. Ook kun je een kijkje nemen op de website 
Meeskees.nl. Daar vind je veel informatie over de boeken en de schrijfster. En je kunt er 
puzzels en kleurplaten downloaden. Leuk om te gebruiken in je presentatie of om uit te 
delen in de klas!

Stap 2: Zoek beeldmateriaal

Het is leuk als je ook beeld kunt laten zien tijdens je presentatie. Gelukkig is er een heleboel 
beeldmateriaal te vinden over mees Kees. Je kunt tekeningen uit het boek laten zien, 
een filmpje van het internet afspelen of zelf een tekening bij het boek maken. Je kunt het 
beeldmateriaal in een presentatie zetten, bijvoorbeeld in een PowerPoint of Prezi.

Tips voor beeldmateriaal:
●  Laat de trailer van Mees Kees Hoppa! zien.
●  Luister samen naar het Mees Kees-lied.
●  Ook leuk: de trailer van de nieuwste film over mees Kees: Mees Kees in de Wolken.
●  Wist je dat je aan het eind van de Mees Kees-films een Kinderen voor Kinderen-liedje 

hoort? 

https://www.kinderboeken.nl/karakter/mees-kees
https://www.youtube.com/watch?v=PMmcTTL9Xfk
https://www.youtube.com/watch?v=lO4jBBEXSyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KacuB99IF7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lO4jBBEXSyE&feature=youtu.be
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Stap 3: Oefen je spreekbeurt

Heb je alle informatie op een rijtje, dan is het tijd om te oefenen. Het is niet de bedoeling 
dat je je tekst van een blaadje voorleest. Het moet klinken alsof je gewoon wat vertelt 
voor de klas. Je verhaal moet dus goed in je hoofd zitten. En dat lukt het best als je het 
een paar keer oefent. Een paar tips:

●  Oefen je spreekbeurt een paar keer hardop terwijl je de tijd bijhoudt. Zo weet je hoe-
lang je verhaal duurt. Is het te kort, dan moet je er nog wat meer bij vertellen. En is 
het te lang, dan moet je een deel van je verhaal schrappen.

●  Maak voor jezelf een briefje waarop je je verhaal in een paar steekwoorden schrijft. 
Als je even vergeten bent wat je nog meer wilde vertellen, kun je op je briefje kijken.

●  Oefen je verhaal een paar keer voor publiek: je ouders, je broer of de buurvrouw. Zij 
kunnen je na afloop tips geven, zodat je spreekbeurt nog beter wordt.

●  Heb je een presentatie op de computer gemaakt? Oefen dan ook daar een keer mee. 
Zo ontdek je meteen of je alles op de goede volgorde in je presentatie hebt gezet.

TIPS VOOR JE SPREEKBEURT OP DE DAG ZELF

De meeste kinderen vinden het best spannend, een spreekbeurt 
houden. Dat is helemaal niet gek. Je staat tenslotte niet elke dag 
iets te vertellen voor de klas. Het geeft dus niks als je een beetje 
zenuwachtig bent. Hier vind je een paar tips om je spreekbeurt 
vlekkeloos te laten verlopen.

Van tevoren:

●  Leg de avond van tevoren alle spullen klaar die je mee wilt nemen: je usb-stick met je 
presentatie, je spiekbriefje, het boek en andere dingen die je wilt laten zien.

●  Vind je het echt heel spannend om een spreekbeurt te houden? Vertel dat dan van 
tevoren aan je juf of meester. Die kan je dan alvast een beetje helpen om rustig te 
worden.

Tip van mees Kees
Ben je net als Rashida heel verlegen? Ga naar je juf of meester en verzin samen een 
plan. Misschien kun je je spreekbeurt voor een klein groepje klasgenoten houden. 
Of misschien helpt het om je spreekbeurt samen met een vriend of vriendin te doen. 
Een juf of meester weet altijd een goede oplossing.
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Tijdens je spreekbeurt:

●  Ben je heel zenuwachtig? Adem voor je begint een paar keer diep in en uit. Dan merk 
je dat je vanzelf rustiger wordt.

●  Zorg ervoor dat iedereen je goed kan verstaan. Praat rustig en duidelijk, en niet te 
zacht. Dit kun je thuis oefenen.

●  Probeer tijdens het vertellen de kinderen in je klas aan te kijken. Je hoeft niet iedereen 
aan te kijken, kies gewoon een paar kinderen die je aardig vindt. Ben je bang dat je 
afgeleid wordt door je klasgenoten als je ze aankijkt? Kijk dan net over hun hoofden 
heen, naar een punt achter in de klas. Dan lijkt het net alsof je ze aankijkt.

●  Ben je even de draad van je verhaal kwijt? Kijk dan op je spiekbriefje om de draad 
weer op te pakken. Het geeft niet als er een korte stilte valt. En je kunt ook gewoon 
zeggen: ‘Sorry, ik ben even vergeten waar ik was gebleven.’

Tip van mees Kees
• Kon iedereen je spreekbeurt goed verstaan?
• Hebben jij en je klasgenoten wat nieuws geleerd?
Dan heb je je spreekbeurt supergoed gedaan!

Idee van mees Kees
Ben je heel zenuwachtig tijdens je spreekbeurt? Begin dan met een mop. Bijvoorbeeld 
de mop van Sep over de leeuwentemmer op bladzijde 103 van het boek. Als je even 
samen hebt gelachen, voel je je meteen een stuk beter.



6

OVER MIRJAM OLDENHAVE

Mirjam Oldenhave is de schrijfster van mees Kees. Vroeger stond 
ze net als mees Kees voor de klas. Ze gaf muziekles en toneelles 
aan kinderen in het speciaal onderwijs. Op een dag besloot ze 
een cursus kinderboeken schrijven te gaan volgen. Dat vond 
ze zo leuk dat ze nooit meer is gestopt met schrijven. Mirjam 
is vooral bekend van haar boeken over mees Kees. Maar ze 
schreef nog veel meer boeken, wel meer dan veertig! Ze schreef 
grappige meidenboeken, spannende verhalen en boeken voor 
beginnende lezers. Ook schreef ze een paar boeken voor grote 
mensen. Verder houdt ze van toneelspelen, zingen en muziek 
maken. Ze maakte een eigen theatershow over mees Kees: de 
Mees Kees-show. Daarmee trad ze op in heel Nederland.

Weetjes over Mirjam Oldenhave

●  Mirjam Oldenhave is gek op lezen.
●  Ze is geboren in 1960.
●  Met haar boeken van mees Kees heeft ze verschillende prijzen gewonnen. Zo kreeg ze 

een Vlag en Wimpel voor Mees Kees – De sponsorloop en Mees Kees gaat verhuizen.
●  Mirjam is samen met haar vriend pleegouder voor kinderen die tijdelijk niet bij hun 

eigen ouders kunnen wonen. Alle kinderen die bij haar gewoond hebben, komen wel 
ergens terug in haar boeken.

OVER RICK DE HAAS

Rick de Haas heeft alle tekeningen voor de mees 
Kees-boeken gemaakt. Hij hield als kind al veel van 
tekenen. Na de middelbare school ging hij naar 
de kunstacademie om nog beter te leren tekenen. 
Hij maakt meestal tekeningen bij de boeken van 
anderen. Maar soms tekent hij ook bij verhalen 
die hij zelf heeft geschreven, zoals de boeken over 
het jongetje Elmo. Behalve schoolmeesters en 
kinderen tekent hij ook graag ridders en dieren. En 
gorgels, want hij is ook de tekenaar van De gorgels 
van Jochem Myjer.

Nog meer weten?
Op Meeskees.nl vind je nog meer informatie over 
mees Kees.
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https://www.kinderboeken.nl/karakter/mees-kees

