
Spreekbeurtpakket bij  
 

Super dat jij je spreekbeurt gaat houden over De Gorgels en Jochem Myjer! Dit 
spreekbeurtpakket staat boordevol met weetjes en tips die jou gaan helpen met je 
spreekbeurt. Heel veel succes! 
 

DE SPREEKBEURT – VOORBEREIDING 
Het is belangrijk dat je de spreekbeurt goed 
voorbereidt. Als je veel oefent, is de kans klein dat 
er iets mis zal gaan tijdens het presenteren. 
Hieronder staan drie stappen om de voorbereiding 
net iets makkelijker te maken. 
 
Stap 1: Het verhaal  
Wat wil je vertellen tijdens je spreekbeurt? Je weet 
al je onderwerp, namelijk het boek De Gorgels en 
de auteur hiervan Jochem Myjer. Je bent dus al 
een heel eind op weg! Maar wat ga je precies over 
het boek en de auteur vertellen? Schrijf eerst voor 
jezelf een paar onderwerpen op die je graag wilt 
behandelen tijdens je presentatie. Bijvoorbeeld: 
 

Lezen 
 

Spannend verhaal 
 

Brutelaars 
 

Gorgels 
 

Bobba 
 

Melle 
 

Schrijver en cabaretier 

Jochem Myjer 

Kinderboek 
 

De Gorgels 
 

De Grijze Gorgel 
 

Het Eiland 
 Rick de Haas 

 

Winnaar De Nederlandse Kinderjury 2016 
 Illustraties 

 

  



  Stap 2: Oefenen
Het is niet de bedoeling dat je de hele spreekbeurt van een blaadje voorleest en in de 
klas letterlijk uit je hoofd opzegt. Eigenlijk moet het klinken alsof je ontspannen 
vertelt. Daarom moet je het verhaal goed in je hoofd zetten. Dit is niet heel moeilijk, 
maar je moet wel goed oefenen. Een paar tips: 

 Begin ruim op tijd, zodat je niet in tijdsnood komt. Als je op tijd begint, kan je 
ook de spreekbeurt stukjes in prenten. Dit is makkelijker, omdat je dan kleinere 
delen per keer hoeft te leren. 

 Houd je spreekbeurt een paar keer hardop terwijl je de tijd bijhoudt, zodat je 
weet hoe lang de spreekbeurt duurt. Is hij te kort, dan moet je er nog wat meer 
informatie bij vertellen. Is hij te lang, dan moet je een deel van je verhaal 
schrappen. 

 Maak een briefje door een paar steekwoorden op te schrijven. Als je even bent 
vergeten hoe je verhaal verder gaat, kan je dit briefje gebruiken. Lekker 
duidelijk opschrijven! 

 Oefen het verhaal voor een publiek (bijvoorbeeld voor je ouders). Zij kunnen je 
eventueel ook tips geven, zodat je presentatie nog beter wordt. 

 
Stap 3: Beeldmateriaal zoeken 
Een spreekbeurt wordt veel leuker als je beeld kunt laten zien tijdens de presentatie. 
Gelukkig is er veel beeldmateriaal te vinden van De Gorgels en Jochem Myjer. Het 
beeldmateriaal kan je in een PowerPoint of Prezi tonen aan je klasgenootjes (als dit 
mag van de docent). Anders kan je altijd plaatjes meenemen of tonen op het 
smartboard.  
 
Een paar leuke ideetjes voor beeldmateriaal: 

 Er is een filmpje op YouTube over De Gorgels en Jochem Myjer. Dit filmpje is 
 te vinden.  hier

 In dit filmpje leest Jochem Myjer voor uit De Gorgels.  

Maak vervolgens van deze onderwerpen een lopend verhaal. Een volgorde om te 
gebruiken tijdens je spreekbeurt kan zijn: 

 Vertel waar het boek De Gorgels over gaat. 

 Vertel over de auteur, Jochem Myjer, van het boek (verderop in dit 
spreekbeurtpakket is meer informatie over hem te vinden). 

 Vertel kort van 3 personen in het boek een bijzondere eigenschap. 

 Vertel wat dit boek bijzonder maakt: 
 Wat vond je leuk? o

 Wat vond je anders dan in andere boeken? o

 Vertel waarom je dit boek zou aanbevelen aan de klas. 

 Vraag of je klasgenootjes nog vragen hebben. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g57JpTxy5Rw
https://www.youtube.com/watch?v=65shm4iPDmg


DE SPREEKBEURT – OP DE DAG ZELF 
De dag van de spreekbeurt is altijd spannend. Dat is helemaal niet erg! Heel veel 
mensen zijn wel eens zenuwachtig tijdens het presenteren. Hier volgen een paar tips 
om de dag van de spreekbeurt vlekkeloos te laten verlopen. 
 
Tip 1: Heb je alles mee? 
Leg de avond voor je spreekbeurt alles klaar, zodat je niets vergeet. Spullen die je mee 
zou kunnen nemen zijn: 

 De usb-stick met daarop je presentatie 

 Het ‘’spiekbriefje’’ 

 De hele uitgetypte of uitgeschreven tekst van je spreekbeurt  

 Spullen die je eventueel wil uitdelen of laten zien 

 Het boek De Gorgels 
 
Leg daarnaast ook alvast je favoriete kleding klaar, zodat je die op de dag van je 
spreekbeurt aan kan trekken. Als je kleding aan hebt die je fijn vindt, voel je je veel 
meer op je gemak tijdens het presenteren. 
 
Tip 2: Blijf rustig 
Zoals gezegd, is het heel normaal om zenuwachtig te zijn voor de presentatie. Als je het 
heel spannend vindt, kan je dit altijd even melden bij de meester of juf. Hij/zij zal je dan 
vast helpen om te kalmeren.  
 
Een trucje om je zenuwen in bedwang te houden is door goed te letten op je 
ademhaling. Adem een paar keer diep in en uit en je zult merken dat je vanzelf een stuk 
rustiger wordt.  
 

  



Tip 3: Presenteren 
Presenteren kan best lastig zijn als je niet goed weet waar je op moet letten. Maar als je 
deze punten volgt, komt het vast en zeker goed! 

 Als het kan, probeer dan een tijdje voor je presentatie alles klaar te zetten. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld de filmpjes alvast openzetten zodat je alleen nog maar 
op ‘play’ hoeft te drukken of alvast je spiekbriefje gereed hebben. Zo hoef je dit 
niet gehaast vlak voor het presenteren te doen als iedereen naar je kijkt. 

 Let op je volume. Zorg ervoor dat iedereen je goed kan verstaan. Dit kan je 
eventueel thuis oefenen. Ook kan je aan het begin van je presentatie even 
vragen of iedereen alles goed kan horen, zodat je zeker weet dat iedereen jouw 
spreekbeurt meekrijgt. 

 Probeer te lachen tijdens de spreekbeurt. Het kan lastig zijn om te glimlachen als 
je zenuwachtig bent, maar door te lachen gaan de zenuwen meestal wat eerder 
weg. Ook zullen jouw klasgenootjes het fijner vinden om naar een lachend 
persoon te kijken. 

 Het is niet erg om korte stiltes te laten vallen. Het kan gebeuren dat je door de 
zenuwen te snel gaat praten. Probeer dit te voorkomen door stiltes in te 
plannen. Dit kan je thuis al oefenen. Een stilte kan bijvoorbeeld tussen 
verschillende onderwerpen in worden geplaatst. Zo krijgen je klasgenootjes ook 
even de tijd om de informatie te verwerken. 

JOCHEM MYJER 
Jochem Myjer is de auteur van het boek De Gorgels. Dit betekent dat hij het verhaal 
over Melle heeft verzonnen en heeft opgeschreven. Jochem is niet alleen maar auteur. 
Hij is ook cabaretier, komiek en muzikant. Voor zijn werk als cabaretier reist hij heel 
Nederland door om zoveel mogelijk mensen zijn shows te kunnen laten zien. Zijn laatste 
theaterprogramma heette Even Geduld Aub!. In zijn shows vertelt hij op een grappige 
manier over dingen die hij meemaakt in zijn leven of opmerkt uit het nieuws. Een veel 
voorkomend onderwerp is bijvoorbeeld zijn ADHD. Op zijn  staan YouTube-kanaal
verschillende fragmenten uit zijn theatershows.  
 
Weetjes over Jochem Myjer: 

 Zijn volledige naam is Bernard Edward Jochem Myjer. 

 Hij is geboren in Leiden op 22 april 1977. 

 Zijn boek De Gorgels heeft de Prijs van de Nederlandse Kinderjury gewonnen in 
2016. 

 Hij heeft twee kinderen: Melle en Limoni. Deze namen zijn ook gebruikt voor de 
personages in het boek De Gorgels. 

 Jochem heeft twee nummers uitgebracht: Mijn dag! en La la la Leiden. 

NOG MEER WETEN? 
Hier kan je nog meer informatie vinden over De Gorgels of over Jochem Myjer: 
https://www.leopold.nl/boek/de-gorgels/ 
http://jochemmyjer.nl/ 
 

 

https://www.youtube.com/user/jochemmyjer
https://www.leopold.nl/boek/de-gorgels/
http://jochemmyjer.nl/

