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Maak je eigen nieuwsquiz  
Voorbereiding:  
 Zorg voor voldoende dag- en 

weekbladen en de beschikbaarheid 
van nieuwssites.  Zorg voor voldoende 
dag- en weekbladen en de 
beschikbaarheid van nieuwssites. 
Vraag kosteloos dag- en weekbladen 
aan met de Nieuwsservice en/of 
Nieuwsservice Digitaal 

 Zet eventueel een bestaande 
nieuwsquiz klaar op het digibord, 
bijvoorbeeld de nieuwsquiz van het 
Dagblad van het Noorden  

Onderwijsniveau: primair onderwijs, 
groep 5 t/m 8  
Onderwerpen: taal, mediawijsheid  
Lesduur: 50 minuten  
Leerdoelen: leerlingen maken zelf 
een nieuwsquiz. 
Leerlingen testen hun kennis over 
het nieuws. 
Kerndoelen: 2, 4, 5 en 9 
Werkvorm: klassikale introductie en 
afsluiting, kern in kleine groepjes 

 
Introductie (15 minuten) 
1. Bespreek het nieuws van afgelopen week.  Wat weten de leerlingen van de 
actualiteit van afgelopen week? 
 
2. Bespreek klassikaal welke soorten vragen er in een nieuwsquiz zitten. Bijvoorbeeld: 
 Welk nieuwswoord: gehusselde letters van woord dat veel in het nieuws was  
 Bij een cartoon: wat is de betekenis van deze cartoon? 
 Bij een kopje of alinea: welk woord ontbreekt?  
 Bij een foto: welk nieuws hoort bij deze foto?  
 Bij reactie op nieuws: op welk nieuws is dit een reactie?  
 Vragen naar feiten 
 Meningsvraag over het nieuws  
 

3. Bespreek hoe de leerlingen de quiz maken: met pen en papier, in een Word-bestand 
of met online quiztools zoals https://kahoot.it/ (alleen meerkeuzevragen mogelijk) of 
Surveymonkey. Overleg ook uit hoeveel vragen de quiz minimaal en maximaal moet 
bestaan.  
 
Kern (20 minuten) 
De leerlingen maken in kleine groepjes de quiz. Ze gebruiken ter inspiratie voor het 
maken van de vragen de dag- en weekbladen, de Nieuwsservice Digitaal en/of 
nieuwssites van de afgelopen week.  
 
Afsluiting (15 minuten) 
Speel enkele quizzen klassikaal. De quizmakers bepalen of de overige leerlingen de 
quiz individueel, klassikaal of in teams spelen. Eventueel bedenken ze ook een prijs. 
 
Tip: stimuleer de leerlingen om de gemaakte quizzen thuis met hun ouders, broers en 
zussen te spelen.  

 
Differentiatie 
Hou een nieuwquiz met een presentator, een panel met kandidaten en een deel 
publiek. Wissel de rollen om. Doe dit elk laatste uur van de week of start de week 
ermee. 
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