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Voorwoord

Spreken doe je elke dag en overal.
Je voert gesprekken met mensen.
Op school voer je gesprekken met je mentor of je coach.
Je overlegt met anderen over taken die jullie samen uitvoeren.
Je vraagt wat aan anderen. Of je geeft antwoord op een vraag.

Je praat met vrienden, je ouders en familie.
Bijvoorbeeld over een leuke gebeurtenis.
Of over iets spannends dat je hebt meegemaakt.
Dus je wisselt informatie uit met anderen.

Dit leer-werkboek gaat over:

• spreken en gesprekken voeren op school

• spreken en gesprekken voeren bij praktijk, stage en werk

• spreken en gesprekken voeren in het dagelijks leven en in je vrije tijd.

In dit leer-werkboek zie je bij sommige opdrachten een pictogram.
Een pictogram geeft informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.
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Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet en kun je nu wel?
Wat ga je de volgende keer anders doen?

Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt ook na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de Strux-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn. 
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop ‘deelnemer’.
3. Klik op ‘Nederlands’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link bij de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.
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Hoofdstuk 1

Spreken en gesprekken 
voeren op school

Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over spreken en gesprekken voeren op school.
Je leert hoe je een gesprek met je mentor of coach kunt voeren.
Daarin vertel je iets over jezelf.
En over wat je wilt leren.

Je oefent hoe je daarbij:

• lichaamstaal kunt gebruiken bij gesprekken

• de goede toon hebt bij het spreken.

Opdracht 1

Met wie heb je deze week op school een gesprek gevoerd?

Noem 1 voorbeeld. 

Waarover ging het gesprek? 

Met wie heb je vandaag buiten school gepraat?

Noem 1 voorbeeld. 

Waarover ging het gesprek? 
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Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

Lichaamstaal gebruiken bij gesprekken
Als je spreekt, praat je niet alleen met woorden.
Je gebruikt niet alleen je stem. Ook je lichaam spreekt mee.
Je gebruikt lichaamstaal.
Lichaamstaal maakt veel duidelijk: je emoties, je gevoelens.
Of je blij, boos of verdrietig bent bijvoorbeeld.
Dat laat je ook merken door je houding.
En door de gebaren die je maakt.
En door de uitdrukking van je gezicht. Dat is jouw lichaamstaal.

Opdracht 2

Bekijk de foto’s.
Niemand zegt iets.
En toch kun je zien wat er aan de hand is.
Op welke foto kun je zien dat:

• iemand somber of verdrietig is? Foto nummer: 

• iemand nadenkt? Foto nummer: 

• iemand blij en vrolijk is? Foto nummer: 

• iemand nergens zin in heeft? Foto nummer: 
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Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

Keuze-opdracht 3
Kies of overleg welke opdracht jij doet.

• Wil je een muurkrant maken met voorbeelden van lichaamstaal uit kranten en 
tijdschriften?

 Kies dan opdracht 3a.

• Wil je zelf foto’s maken van voorbeelden van lichaamstaal?
 En daar een collage van maken?
 Kies dan opdracht 3b.

• Wil je voorbeelden van lichaamstaal op internet zoeken?
 En daar een collage van maken?
 Kies dan opdracht 3c.

Keuze-opdracht 3a

Bedenk van welke soort lichaamstaal je een afbeelding wilt.
Verzamel kranten en tijdschriften.
Zoek geschikte afbeeldingen van lichaamstaal en knip ze uit.

Maak van de afbeeldingen een muurkrant.
Schrijf erbij wat de lichaamstaal laat zien.

Is jouw muurkrant goed gelukt?

 { Ja, want 

 { Nee, want 

Bespreek jouw muurkrant met iemand anders.
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Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

Vindt de ander jouw voorbeelden van lichaamstaal goed gekozen?

 { Ja, want 

 { Nee, want 

Wat zou je een volgende keer anders doen?

Keuze-opdracht 3b

Bedenk van welke soort lichaamstaal je een paar foto’s wilt maken.
Vraag of je van iemand foto’s mag maken.
Foto’s van zijn of haar lichaamstaal.
Maak de foto’s en print ze.

Maak van de afbeeldingen een collage.
Schrijf erbij wat de lichaamstaal laat zien.

Is jouw collage goed gelukt?

 { Ja, want 

 { Nee, want 

Bespreek jouw collage met iemand anders.

Boek 1.indb   10 24-07-14   08:12



11

Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

Vindt de ander jouw voorbeelden van lichaamstaal goed gekozen?

 { Ja, want 

 { Nee, want 

Wat zou je een volgende keer anders doen?

Keuze-opdracht 3c

Bedenk van welke soort lichaamstaal je een voorbeeld op internet wilt zoeken.
Werk op een computer met printer.
Zorg dat je de voorbeelden kunt printen.
Tik op internet de zoekterm ‘lichaamstaal’ in.
Print de geschikte voorbeelden.

Maak van de afbeeldingen een collage.
Schrijf erbij wat de lichaamstaal laat zien.

Is jouw collage goed gelukt?

 { Ja, want 

 { Nee, want 

Bespreek jouw collage met iemand anders.
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Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

Vindt de ander jouw voorbeelden van lichaamstaal goed gekozen?

 { Ja, want 

 { Nee, want 

Wat zou je een volgende keer anders doen?

Opdracht 4
Deze opdracht doe je samen met iemand anders.
Je laat in lichaamstaal zien:

• dat je geen zin hebt om te praten. duidelijk/onduidelijk

• dat je geen aandacht hebt.  duidelijk/onduidelijk

• dat je zenuwachtig bent.  duidelijk/onduidelijk

De ander kijkt goed en beoordeelt.
Is het duidelijke lichaamstaal?
Of onduidelijke lichaamstaal?
Onderstreep het goede antwoord.

Wissel van rol.
Doe de opdracht nog een keer.
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Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

Opdracht 5
Doe deze opdracht samen met iemand anders.
Bekijk de foto’s van de gesprekken hierna.
Wat zegt de lichaamstaal? Waaraan zie je dat?
Bespreek dat samen. Schrijf daarna het antwoord op.

Foto 1: 

Foto 2: 

Foto 3: 

Foto 4: 

Opdracht 6
In een gesprek moet je zelf ook letten op je lichaamstaal.
Kijk nog eens naar de foto’s in opdracht 5.
Welke houding zou jij kiezen in een gesprek? Waarom?

Foto nummer  , omdat 
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Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

De toon bij het spreken
De toon waarop je spreekt of een gesprek voert is belangrijk.
Ben je blij, boos of verdrietig?
Dat laat je vaak merken door de toon waarop je iets zegt.
Een rustige toon is meestal het beste in een gesprek met begeleiders.
Klinkt je stem boos of onverschillig?
Dan wordt het vaak geen fijn gesprek.

Weet je dat?
De toon = de klank van je stem.
Bijvoorbeeld hoog, laag, zacht, hard, vragend, opgewonden, verdrietig.
Onverschillig = dat het geen verschil maakt.
Dat het je niets uitmaakt.
Dat je geen belangstelling hebt.
Bijvoorbeeld: Het maakt voor Josh niets uit of zijn broer boos of blij is.
Hij is onverschillig.

Opdracht 7

Ga naar www.strux.nl en klik op de links van deze opdracht.
Hoe is de toon van de spreker?
Onderstreep het goede antwoord.

Fragment 1 Rustig blij boos onverschillig droevig opgewonden

Fragment 2 Rustig blij boos onverschillig droevig opgewonden

Fragment 3 Rustig blij boos onverschillig droevig opgewonden

Fragment 4 Rustig blij boos onverschillig droevig opgewonden

Fragment 5 Rustig blij boos onverschillig droevig opgewonden

Fragment 6 Rustig blij boos onverschillig droevig opgewonden
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Hoofdstuk 1   Spreken en gesprekken voeren op school

Opdracht 8
Deze opdracht doe je samen met iemand anders.
Jullie gaan oefenen op toon.
Wat is een goede toon?
Zeg tegen elkaar verschillende manieren:

“Hier heb ik geen zin in.”

Luister naar elkaar.
Wanneer is de toon duidelijk, rustig en vriendelijk?
Oefen die toon een paar keer extra.

Opdracht 9
Deze opdracht doe je samen met iemand anders.
De een leest de zinnen hardop voor. 1 voor 1.
Zorg dat je de goede toon hebt.
Wat is de goede toon? Dat staat voor elke zin.
De ander luistert en beoordeelt.
En kruist aan: goede toon of geen goede toon.

Goede 
toon

Geen 
goede 
toon

(zenuwachtig) Ik vind het eng om een presentatie te houden. { {

(boos) Laat los! Ik wil niet dat je mijn pen stukmaakt. { {

(aardig) Wat fijn dat je die leuke stage hebt gekregen. { {

(belangstellend) Is de begeleider tevreden over jouw werk? { {

Draai dan de rollen om.
Doe de opdracht nog een keer.

Gesprek met de mentor
Soms voer je op school een gesprek met je mentor of coach.
Een mentorgesprek is een officieel gesprek.
Dat is anders dan een gezellig kletspraatje.
Belangrijke voorwaarden voor een goed mentorgesprek zijn:

• een rustige omgeving

• voldoende tijd

• een goede voorbereiding.
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