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PRESENTATIE SPORT 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Spreken

Niveau B1

Subvaardigheid Een publiek toespreken

Can-do statement ERK

SPB1-3a. Kan een voorbereide presentatie of spreekbeurt houden over een 
vertrouwd onderwerp binnen zijn of haar gebied, die helder genoeg is om 
het grootste deel van de tijd moeiteloos te worden gevolgd en waarin de 
belangrijkste punten met een redelijke mate van nauwkeurigheid worden 
uitgelegd en kan vragen beantwoorden naar aanleiding van de presentatie, 
maar moet soms om herhaling vragen als er snel is gesproken.  

Domein opleiding

Doelgroep VO klas 1,2,3

Thema Sport.

Naam taak PRESENTATIE SPORT-SPR-VO123- B1- GT

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak voor de leerling. Deel de taken uit. De leerlingen hebben tijd nodig om deze taak voor te 
bereiden. Geef ze de taak mee als huiswerk. 

Beoordelingsmodel 

1. Inhoudelijke criteria

De leering noemt: 
1. algemene informatie over de sport;
2. de geschiedenis van de sport;
3. de plaats van de sport;
4. de spelregels of de onderdelen van de sport;
5. de kleding die bij de sport hoort.
6. de bekendste wedstrijd van deze sport (1 wedstrijd);
7. bekende sporters deze sport beoefenen (3 sporters);
8. wat hij zelf leuk vindt aan de sport.

De leerling kan:
• een presentatie van 3 á 5 minuten houden.
• in korte eenvoudige zinnen de informatie overbrengen.
• vragen over het onderwerp beantwoorden.

2. Vormelijke criteria 

B1
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Voorbeelduitwerking

Ik zal een presentatie houden over atletiek. Atletiek is een oude sport waar sporters drie basisbewegingen 
doen: lopen (rennen), springen en werpen.
Atletiek is de oudste sport. De oude Grieken hielden wedstrijden. Zij moesten bijvoorbeeld over een levende 
stier springen. En dat zijn de eerste atletiekwedstrijden die wij kennen. 
Atletiek doe je meestal op een atletiekbaan. Alle atletiekbanen hebben een vierhonderd meter lange  
hardloopbaan. (A2+ Op de baan van gras of kunststof kan je rennen en in het midden kan je springen of  
werpen). 

Er zijn 24 Olympische onderdelen van atletiek. Maar de drie hoofdonderdelen zijn:

1. Looponderdelen
• Hardlopen (sprinten)
• Hindernislopen (hordelopen)
• Estafette
2. De springonderdelen
• Hoogspringen
• Polstokhoogspringen
• Verspringen
3. De werponderdelen
• Discuswerpen
• Speerwerpen
• Kogelslingeren
• Kogelstoten

Ik zal de regels van de looponderdelen noemen. 
Sprinten. De Sprintafstanden zijn niet langer dan 400m. Dat is precies één rondje om de atletiekbaan. De kort-
ste afstand is 100 meter. Bij 100 meter hoef je alleen maar rechtdoor te rennen. Je moet ook binnen de witte 
lijntjes blijven tijdens het rennen. 
Ook de andere onderdelen hebben hun regels, maar dat zijn te veel om allemaal op te noemen. De sporters 
dragen een korte broek, een hesje en goede atletiekschoenen. De meest bekende wedstrijd van atletiek is: 
de Olympische spelen. Bekende sporters van atletiek die medailles hebben gewonnen tijdens de Olympische 
spelen zijn: Usain Bolt en Shelly-Ann Fraser-Pryce. Maar ook Churandy Martina van Curaçao is bekend. Ik vind 
het zelf leuk om naar atletiek te kijken, omdat het uit verschillende onderdelen bestaat. Ook omdat er veel 
afstanden zijn bij de verschillende onderdelen.


