Een spreekbeurt over
Fien & Harmen van Straaten
Wat een goed idee dat jij je spreekbeurt wilt houden over Fien en Harmen van Straaten! Deze
tips en weetjes geven je een duwtje in de juiste richting. Succes!

De voorbereiding
Het belangrijkste van een spreekbeurt is de voorbereiding. Als je de stappen die hieronder staan
volgt, zal je vast en zeker goed voorbereid zijn!
Stap 1: Bedenk wat je wilt vertellen
Het onderwerp van de spreekbeurt weet je al. Nu is het tijd om globaal op papier te zetten wat je
gaat vertellen. Hierbij kan je gebruik maken van een woordspin. Hierin schrijf je steekwoorden
die bij Fien en Harmen van Straaten horen. Bijvoorbeeld zo:

Stap 2: Werk je verhaal uit
Schrijf of typ vervolgens de punten die je in de woordspin hebt opgeschreven uit. Tijdens het
opschrijven kan je net doen alsof je het verhaal aan een vriend of je ouders vertelt. Zo maak je
een lopend verhaal. Vergeet niet om de onderwerpen die je wilt bespreken in een logische
volgorde te zetten. Dit kan bijvoorbeeld een goede volgorde zijn:
 Leg uit wie Fien is
 Kies een boek uit van Fien en vertel waar het boek over gaat
 Geef jouw mening over de boeken en illustraties van Harmen van
Straaten
 Vertel wat over Harmen van Straaten (verderop staat
informatie over hem)
Om te kijken of je verhaal niet te lang of te kort
is, kan je het even hardop voorlezen
en de tijd bijhouden.

Stap 3: Beeld zoeken bij de spreekbeurt
Maak (als dat mag van de docent) een PowerPoint of Prezi bij de spreekbeurt. Zo kan je
bijvoorbeeld gemakkelijk plaatjes laten zien van Fien en Harmen van Straaten. Ook kan je op
de dia’s van de presentatie een paar steekwoorden zetten, zodat je klasgenootjes weten waar je
het over gaat hebben.
Als je geen PowerPoint of Prezi mag gebruiken, kan je plaatjes laten zien via het smartboard.
Heeft jouw klaslokaal geen smartboard? Print dan de plaatjes uit en laat ze tijdens de
presentatie aan de klas zien.
Stap 4: Oefenen
Dit is een hele belangrijke stap. Door veel te oefenen zorg je er namelijk voor dat je zo min
mogelijk foutjes maakt tijdens de spreekbeurt. Tijdens het presenteren is het handig om een
spiekbriefje te hebben. Dit maak je door eerst de belangrijke punten uit je hele verhaal te
markeren. Zet daarna deze punten onder elkaar. Nu heb je het spiekbriefje al af!
Oefen het hele verhaal met het spiekbriefje een paar keer in je kamer. Je mag alleen naar het
hele verhaal kijken als je echt niet meer weet wat je moet vertellen. Je zult merken dat het
steeds makkelijker wordt om het verhaal te onthouden.
Nu ben je klaar om je verhaal te oefenen voor je familie of vrienden. Laat ze op de bank zitten
en ga voor ze staan. Vraag of een van de luisteraars de tijd bij wilt houden, zodat je daar niet
overheen gaat. Laat ze na afloop vertellen wat ze van jouw spreekbeurt vonden. Als ze
opmerkingen hebben (bijvoorbeeld dat ze een stukje niet goed begrijpen) kan je dit aanpassen.

Leuke ideetjes








Als het mag van de docent, kan je de klas de test Hoe HieperdeFien ben jij? laten doen
die op deze website staat: https://www.leopold.nl/thema/fien/#meer.
De uitgeverij van de boeken over Fien geven gratis boekenleggers van Fien aan lezers
zoals jij die hun spreekbeurt over Fien en Harmen van Straaten houden. Om deze
boekenleggers te ontvangen moet je een mailtje sturen naar promotie@wpgmedia.nl.
Vraag altijd eerst aan je ouders of dit mag! Vergeet niet om in het mailtje te vermelden
wanneer de spreekbeurt is, hoeveel kinderen er in jouw klas zitten en wat het adres is
waar de boekenleggers naar toegestuurd moeten worden.
Lees tijdens de spreekbeurt een stukje voor uit een boek over Fien. Hierbij kan je
verschillende stemmetjes gebruiken om zo de personages goed te onderscheiden.
Oefen dit eerst thuis!
In dit filmpje vertelt Harmen van Straaten kort over hoe je een verhaal moet schrijven.
Super leuk om te laten zien tijdens de spreekbeurt!
Op de Wikipedia-pagina van Harmen van Straaten staat een kort geluidsfragment van
Harmen. In dit fragment stelt hij zichzelf voor. Dit kan je afspelen voordat je begint te
vertellen over Harmen.

De dag van de spreekbeurt
Spannend! Het is de dag van de spreekbeurt. Maar wat moet je precies meenemen en doen?
Hier een paar tips zodat jouw spreekbeurt vlekkeloos verloopt.
Tip 1: Checklist
Dit moet je allemaal meenemen op de dag van de spreekbeurt:
 Het spiekbriefje
 Het hele verhaal dat je hebt opgeschreven of uitgetypt
 Spullen die je wilt laten zien aan de klas, zoals een boek of plaatjes
 Eventueel een usb-stick met daarop de PowerPointpresentatie
Vergeet ook niet om kleding aan te trekken waar je je fijn in voelt. De outfit kan je de avond
voor de spreekbeurt alvast klaarleggen, zodat je in de ochtend niet hoeft te tobben over wat je
aan wilt trekken.
Tip 2: Vlak voor de spreekbeurt
Zet voordat je met de spreekbeurt begint alvast al de benodigde spulletjes klaar, zodat je dit in
alle rust kunt doen. Als je heel zenuwachtig bent, kan je het beste je ademhaling in de gaten
houden. Adem een paar keer diep in en uit. Neem ook een slokje water. Je zult je daarna vast
beter voelen! Het is helemaal niet raar om zenuwachtig te zijn voor een presentatie. Iedereen
heeft daar last van. Zelfs de koning!
Tip 3: Tijdens het presenteren
Tijdens het houden van de spreekbeurt is
het handig om aan een paar dingen te denken:
 Lach! Hierdoor zal je je meteen
een stuk meer ontspannen van
voelen. Daarnaast is het prettiger om naar een
lachend persoon te kijken dan iemand met boze blik.
 Ga altijd staan als je presenteert. Zorg voor een open
houding. Dus niet je benen gekruist of je armen over
elkaar heengeslagen.
 Als je het durft, probeer dan de docent en een paar
klasgenoten aan te kijken. Als je het eng vindt om
oogcontact te maken, kun je ook net onder of
boven hun ogen te kijken.
 Praat duidelijk en langzaam. Jij kent je verhaal al
heel goed, maar je klasgenootjes nog niet.
Tip 4: Na de spreekbeurt
Wat goed! Je hebt de spreekbeurt gehouden en nu is tijd voor
een eventuele vraagronde. Het is niet erg om even over een
vraag na te denken. En als je een vraag niet weet, mag je
dat gewoon eerlijk toegeven.

Wie is wie?
Fien
Fien is de hoofdpersoon van het verhaal. Ze maakt altijd de gekste en grappigste
dingen mee. Zo is ze bijvoorbeeld de kapitein van een geheim piratenschip. Een
ding is zeker: Fien telt voor tien!
Bert
Bert is de broer van Fien. Volgens Fien mag hij in een raket stappen om daarna in een zwart
gat in het heelal te verdwijnen.
Sjoerd
Sjoerd is de beste vriend van Fien. Samen met hem heeft ze het piratenschip
gevonden en beleven ze de dolste avonturen.
Peggy
Peggy is de hartsvijandin van Fien. Ze heeft een Juwelen-Barbie, een angorakonijn,
rolschaatsen met zilverkleurige schoenen en een witte bontmuts die ze op heeft als ze moet
optreden als majorette. Peggy is niet goed in geheimen bewaren en daar maakt Fien wel eens
misbruik van.
Juliano
Juliano is in de wijk van Fien komen wonen en was al snel bevriend geraakt met
Fien en Sjoerd.

Harmen van Straaten
Toen Harmen van Straaten nog een kind was, won hij veel kleurwedstrijden. Vroeger vond
Harmen tekenen stom, omdat hij dacht dat iedereen dat kon. Dit kwam waarschijnlijk
doordat hij uit een familie van tekenaars komt. Zo illustreerde zijn oom de
kinderboekenreeks De Kameleon. Omdat Harmen dacht dat hij nooit wat met tekenen zou
gaan doen, ging hij rechten studeren. Toen hij afgestudeerd was had hij een baan gevonden,
maar deze vond hij helemaal niet leuk. Daarom begon hij in zijn vrije tijd kinderboeken te
illustreren. Harmen illustreerde zijn eerste kinderboek, Gevangen in de Coorong, in 1987.
Als mensen vragen waarom hij voornamelijk
kinderboeken schrijft, zegt Harmen: “Omdat ik
al een beroemde oom heb, Peter van Straaten, die
voor volwassenen in kranten, tijdschriften,
kalenders en boeken tekent en ik niet met hem
vergeleken wilde worden.”
Harmen heeft een mooie studio aan een gracht in
Amsterdam waar hij aan zijn boeken werkt. Hij
werkt voor uitgeverijen in Nederland, België,
Groot-Brittannië en Duitsland. Drie boeken (waaronder twee Fien-boeken) zijn getipt door
de Kinderjury. Daarnaast schreef hij het Kinderboekenweekgeschenk 2013 Je bent super…
Jan! In zijn carrière als illustrator en auteur heeft Harmen onder andere samengewerkt met
Carry Slee, Jacques Vriens en Fred Diks.

Weetjes






In 2002 won Harmen van Straaten de grootste internationale prijs voor illustratoren:
een Gouden Appel, voor het boek Een opa om nooit te vergeten, geschreven door
Bette Westera.
Harmen van Straaten tekent vaak met aquarel verf. In de boeken over Fien zijn de
illustraties met pen getekend.
Harmen van Straaten heeft ongeveer 400 boeken geïllustreerd. Dat zijn er echt super
veel! Daarnaast heeft hij maar liefst ruim 50 boeken geschreven.
Vertalingen van Harmens boeken worden onder andere in Duitsland, België, Korea,
Japan, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Denemarken uitgegeven.
Er zijn in totaal vijf boeken van Fien uitgegeven.

Nog meer weten?
Hier kan je meer informatie vinden over Fien en Harmen van Straaten:
https://www.leopold.nl/thema/fien/
http://www.harmenvanstraaten.nl/

Lees ze allemaal!

