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Beste leerkracht,
Het Eindhovens Dagblad bestaat honderd jaar. En 
dat vieren we! Dat doen we door onder meer terug 
te blikken op de afgelopen eeuw. Daarbij komen 
we al snel uit bij het archief. Kranten en archieven 
hebben bovendien gemeen dat ze authentieke 
bronnen raadplegen en meerdere bronnen zoeken 
om verhalen te staven. Journalisten zijn regelmatig 
te vinden in archieven om informatie te vergaren of te 
staven. Reden genoeg om de handen ineen te slaan 
en samen het educatieve programma ‘Mijn Nieuws’ 
te ontwikkelen voor de groepen 7 en 8 van het primair 
onderwijs en een aansluitend programma voor de 
naschoolse opvang.

Mijn Nieuws
In ‘Mijn Nieuws’ gaan leerlingen aan de slag als 
journalist. Ze verrichten onderzoek en schrijven een 
nieuwsbericht dat echt in het Eindhovens Dagblad 
komt te staan! En als klap op de vuurpijl maken de 
kinderen ook een bijpassend filmpje dat op de website 
van het Eindhovens Dagblad wordt geplaatst. Zo kan de 
hele wereld hun journalistieke product bewonderen. 

‘Mijn Nieuws’ gaat voor een deel over mediawijsheid. 
Want het geschreven en gedrukte woord als 
medium voor kennisoverdracht heeft de laatste 
jaren serieuze concurrentie gekregen van nieuwe 
media. Ook bij kranten en archieven. Kinderen zijn 
vandaag de dag door nieuwe media niet alleen meer 
mediaconsument, maar ook mediaproducent. Beide 
aspecten komen in dit educatieve project aan de orde. 

Toch blijkt dat veel jongeren niet automatisch 
ook mediawijs zijn. Kinderen en jongeren zijn 
vaak experts in het gebruiken en bedienen van 
media (knoppenkunde), maar op het gebied van 
(kritische) bewustwording zijn zij dat niet. In dit 
project leren kinderen daarom stapsgewijs de 
informatievaardigheden die nodig zijn bij het 
maken van nieuwsberichten. Want zoeken, vinden, 
beoordelen en verwerken gaan niet vanzelf. 

Vragen
Heeft u vragen over het educatieve programma 
van het onderwijs? Neem dan contact op met het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe): 
Ivonne Lipsch 
E i.lipsch@rhc-eindhoven.nl 
T 040 - 264 99 54 

Heeft u vragen over het buitenschoolse programma? 
Neem dan contact op met Korein Kinderplein:  
Marjan van Asseldonk, 
E m.vanasseldonk@korein.nl
T 040 - 294 89 62

Gastles of rondleiding
Wilt u als aanvulling op ‘Mijn Nieuws’ een gastles 
door een journalist van het Eindhovens Dagblad 
in uw klas? Of een rondleiding met uw groep door 
het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven met 
zijn eeuwenoude bronnen? Dat kan gedurende het 
feestjaar! Bespreek de mogelijkheden voor uw  
school met het RHCe (zie contactgegevens hierboven) 
of met het Eindhovens Dagblad: 
Peter Daalder 
E p.daalder@ed.nl 
T 088 - 013 63 09

Samenwerking
‘Mijn Nieuws’ is een samenwerking tussen het 
Eindhovens Dagblad (ED), Korein Kinderplein en het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). 
Korein Kinderplein en het RHCe ontwikkelen beide 
educatieve projecten. Korein Kinderplein richt zich 
hierbij op buitenschoolse opvang, het RHCe op 
onderwijs. Het programma dat nu voor u ligt, is voor 
het onderwijs. Tip: mocht u nauw samenwerken 
met de naschoolse opvang, of tot een SPIL centrum 
behoren, dan kunt u het project gezamenlijk met de 
naschoolse opvang oppakken. 
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