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Stap 1

Bekijk de uitleg van de opdracht via het filmpje van 
‘Mijn Nieuws’ op www.ed.nl/mijnnieuws.

Stap 2

Maak met andere kinderen van de bso een groepje 
van 3 of 4 kinderen.

Stap 3

Verzin samen een onderwerp waar jullie groepje 
een nieuwsbericht over wil schrijven. Is er iets in het 
nieuws geweest waar jullie meer over te weten willen 
komen? Of is er iets gebeurd op de bso, op school 
of in de buurt? Hebben jullie bijvoorbeeld een gave 
activiteit gedaan? Misschien is er wel iets spannends 

gebeurd op het schoolplein waar jullie meer over te 
weten willen komen? 

Stap 4

Zoek zoveel mogelijk informatie op over het 
onderwerp waar jullie het nieuwsbericht over willen 
schrijven. Op internet, in boeken, tijdschriften, 
kranten, op tv of andere mogelijkheden.

Stap 5

Zorg voor nog meer informatie om het nieuws 
interessanter te maken. Bijvoorbeeld door:
• iemand te interviewen
• een gebeurtenis te bezoeken
• iets te bekijken of onderzoeken

Word een echte journalist!

het eindhovens dagblad bestaat 100 jaar. en dat vieren we! speciaal voor kinderen uit groep 7 en 8 en de 

oudste kinderen in de buitenschoolse opvang is het project ‘Mijn nieuws’ ontwikkeld. in 10 stappen word je 

een echte journalist. je schrijft een nieuwsbericht en maakt een filmpje van je eigen nieuws.  

het nieuwsbericht en het filmpje komen ook echt in de krant en op de website van het eindhovens dagblad 

(www.ed.nl). hoe gaaf is dat? lees snel verder hoe je aan de slag kunt gaan.

Wat iS nieuWS?

Praat met de hele groep over ‘nieuws’. De volgende vragen kunnen je daarbij helpen. Weten jullie wat een 
krant is? Hebben jullie thuis een krant? Wat voor nieuws staat er allemaal in de krant volgens jullie? Zijn er 
ook andere manieren om nieuws te lezen of te bekijken? Welke dan? Verzamel met de hele groep belangrijk 
nieuws van die dag of week. Gebruik hiervoor het internet, kranten en televisie. Wat vinden jullie het meest 
bijzondere nieuws van die week? Is het vervelend nieuws of juist leuk nieuws? Na het praten over nieuws, ga je 
aan de slag met het maken van nieuws. Lees eerst alle stappen door en begin daarna met stap 1. Veel plezier!
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Stap 6

Het is tijd om het nieuwsbericht te schrijven en 
vervolgens te typen op de computer. Let op het 
volgende:
•  Schrijf zonder fouten.
•  Heb respect voor anderen.
•    Maak zelf de tekst, tekst overnemen van anderen 

is niet toegestaan.
•  Gebruik maximaal 100 woorden.

Stap 7

Verzin een mooie titel voor jullie nieuwsbericht.  
Een titel is kort, krachtig en lokt mensen uit om jullie 
krantenbericht te lezen.

Stap 8 

Maak een filmpje over jullie nieuws. Let op het 
volgende:
•    Bedenk eerst samen wat jullie willen filmen en 

schrijf het op.
•    Verdeel de rollen. Er is iemand nodig die 

filmt, iemand die gefilmd wordt en iemand die 
tekstborden vasthoudt.

De journalist wordt gefilmd. Iemand houdt 
tekstborden vast zodat de journalist weet wat hij of 
zij moet zeggen. Het moet natuurlijk niet opvallen dat 
je voorleest van tekstborden, het moet lijken alsof 
de journalist het uit zichzelf zegt. De filmer zorgt dat 
alles mooi in beeld komt. Oefen eerst een paar keer 
voor het echt gefilmd wordt. Let dan ook op de tijd. 
Duurt het verhaal maximaal twee minuten?

Stap 9

Zet je nieuwsbericht en je filmpje op de website  
van het Eindhovens Dagblad, via deze link:  
www.ed.nl/mijnnieuws.

Stap 10

Het Eindhovens Dagblad kijkt alles nog even na en 
zet dan jullie nieuws op de website en in de krant! 
Houd de website en de krant in de gaten. Jullie bericht 
verschijnt binnen enkele weken! Stuur de link naar 
zoveel mogelijk mensen die je kent door.  
Jullie mogen trots zijn op het resultaat.
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