
Binnenland Buitenland Cultuurwerkkrant

Vind je dat er verschil is tussen nieuws voor kinderen  
en nieuws voor volwassenen? Waarom wel of waarom niet?

Vind je dat er een rubriek kinderen zou moeten zijn in de krant?
Waarom wel of waarom niet?

Over welke onderwerpen zou jij het liefst lezen in de krant?

Staan die onderwerpen in de krant van vandaag?

Opdracht:

In een krant staan een heleboel 
berichten. Sommige berichten gaan 
over hetzelfde onderwerp. Of ze 
hebben een andere overeenkomst, 
bijvoorbeeld dat ze allemaal nieuws 
bevatten uit Nederland. Die berichten 
staan dan bij elkaar in een rubriek. In 
de rubriek SPORT staan alle berichten 
over sport. In de rubriek BUITENLAND 
staan alle berichten met nieuws uit het 
buitenland. In de rubriek ECONOMIE 
staan berichten over geld en handel.

Overigens, die rubrieken hebben niet 
in elke krant dezelfde naam. De ene 
krant noemt een rubriek over geld 
ECONOMIE, en in de andere krant heet 
die rubriek gewoon GELD. Zo heb je 
ook een rubriek waarin lezers hun 
mening geven. In de ene krant heet die 
rubriek OPINIE en in de andere FORUM.

In de krant staan elke dag heel veel berichten. Over mensen, dieren, 
politiek, sport en nog veel meer. Soms gaat het nieuws over kinderen. 
Deze werkkrant gaat over zulk nieuws. 

Pak maar eens een krant. Je kunt aan je juf of meester (of aan je ouders) vragen of 
zij de krant van vandaag bij zich hebben. Blader de krant maar eens door. Je komt 
vast nieuws tegen over kinderen. Maar er staat heel weinig nieuws dat is geschreven 
door kinderen voor kinderen. 
In het middenstuk van deze werkkrant kun jij nu zelf nieuws schrijven voor kinderen. 
Maar maak eerst de volgende opdrachten:

Kun je in de krant aanwijzen waar de namen van de rubrieken 
staan? Pak twee verschillende kranten van dezelfde dag en 
schrijf hieronder de titels:

Krant 1:

Krant 2: 

naam:  .................................................

groep:  ................

Hieronder staat een lijst van rubrieken 
die vaak in de krant staan. Als deze 
rubrieken in jouw kranten staan, kruis 
dat dan aan. En schrijf ernaast hoe 
de rubriek in die kranten genoemd 
worden.

 Krant 1 Hoe heet die rubriek in krant 1 Krant 2 Hoe heet die rubriek in krant 2

Binnenlands nieuws X Binnenland X Binnenland
Buitenlands nieuws X Buitenland X Internationaal
Nieuws uit de regio    
Nieuws over geld     
Nieuws over sport    
Artikelen over films    
Artikelen over theater    
Artikelen over boeken    
Lezersreacties    
Kinderpagina 

K in nd e er in de Krant

Bron: 7Days, 26/11/2010Bron: 7Days, 26/11/2010Bron: Reformatorisch Dagblad, 23/11/2010

Bron: www.trouw.nl, 21/09/2010

Bron: Trouw, 01/12/2010

Opdracht:

De gelukkigste 

ouders en 

kinderen 

wonen in 

Nederland

Bron: Trouw, 01/12/2010



Een groot deel van krantenberichten 
over kinderen gaan over veiligheid. Dat is niet zo raar als je bedenkt hoe gevaarlijk 
de wereld om je heen kan zijn. Denk maar eens aan ongelukken in het verkeer. Lees 
het volgende berichtje maar eens:

Iedere dag worden er vier miljoen 
(4.000.000) kranten gedrukt. 
Kranten die elke dag verschijnen, 
heten dagbladen. Er zijn twee 
soorten:
- kranten die in het hele land  
 gelezen worden,  noemen we  
 landelijke dagbladen
- kranten die alleen in een  
 bepaalde streek gelezen  
 wor den, heten regionale  
 dagbladen
Er zijn 10 kranten die landelijk 
verschijnen, en 22 regionale 
dagbladen. Elke titel heeft een 
eigen redactie. Dat is een team 
van journalisten dat de inhoud 
samenstelt.

Alle kranten hebben met elkaar gemeen dat ze schrijven over ontwikke lingen in het 
hele land. Bijvoorbeeld: als er een nieuw prinsje of prinsesje wordt geboren, dan 
schrijft elke krant daar wel over. Het betekent dat er een nieuw lid van het koninklijk 
huis bijkomt en dat is belangrijk nieuws. 
Maar niet al het nieuws komt in elke krant. Een redactie moet vaak keuzes maken. 
Als een schoolklas in Barneveld een sponsorloop organiseert, komt dat waarschijnlijk 
niet in een landelijk dagblad. Maar grote kans dat dat wel in de Barneveldse Krant 
staat. De Barneveldse Krant is een voorbeeld van een regionaal dagblad. In een 
regionaal dagblad vind je dus veel artikelen over een regio. Dat is vooral interessant 
voor mensen die in hetzelfde gebied wonen. In een landelijke krant staat af en toe 
wel eens nieuws uit een regio, maar de meeste artikelen moeten interessant zijn 
voor alle mensen, waar ze ook wonen. Toch vind je in landelijke kranten ook wel 
eens artikelen die een regionaal tintje hebben.

In welke regio woon jij?

Hoe heet jullie regionale dagblad? 

Ken je nog andere krantentitels uit je 
hoofd? Schrijf ze hier op. 

Binnenland 2 

Ken je iemand die een verkeersongeluk heeft 
gehad? Wie?

Is de weg van jouw huis naar school ook 
gevaarlijk? Waarom wel of niet?

Heeft dat in de krant gestaan?

Zo ja, in welke?

Kun je bedenken 
waarom onderzocht 
is of groentepromotie 
goed werkt?

Besteden jullie op school ook aandacht 
aan gezond eten? Zo ja, wanneer? 

Vind jij het belangrijk dat 
kranten over gezondheid 
schrijven?  
ja / nee, omdat... 

In de Schijf van Vijf staat hoe je gezond kunt eten. 

Vind je dat je zelf gezond eet? ja / nee  
 

Waarvan eet jij te veel? 

En waarvan eet je te 
weinig? 

Opdracht:

Opdracht:

Opdracht:

GOES -  Alle basisschoolleerlingen uit de groepen 1 tot 
en met 4 in Zeeland krijgen in de loop van het komende 
jaar een gratis fietshelm. Dat heeft het Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid Zeeland woensdag bekendgemaakt.
Na proeven in twee Zeeuwse gemeenten wilden ook andere 

gemeenten graag meedoen. De provincie, het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat en de Zeeuwse verzekeraar ZLM betalen 
mee. Onderzocht wordt of de helmen goed gebruikt worden 
en of dit leidt tot minder ernstige verwondingen onder jonge 
verkeersslachtoffers.

Fietshelm  
voor  
basisschool-
kinderen 
Zeeland

Bron: www.telegraaf.nl, 03/11/2010

Bron: De Telegraaf, 16/11/2010

Bron: De Telegraaf, 24/11/2010

Opdracht:

Groentepromotie in game werkt

Bron: www.telegraaf.nl, 09/12/2010

Een ander onderwerp waar veel over geschreven wordt, is gezondheid. Veel kinderen eten 
bijvoorbeeld ongezond en kunnen daardoor ziek worden. Soms lijken de artikelen elkaar een 
beetje tegen te spreken. Zo lees je in het ene artikel dat je minder moet eten. In het andere zeggen 
deskundigen juist dat het ongezond is om het ontbijt te laten staan.

Kinderen die games spelen waarin gezond eten 
gepromoot wordt, eten ook daadwerkelijk meer 
groente en fruit. Dat blijkt uit een onderzoek van het 
Baylor College of Medicine.



Buitenland 3 
Kinderen wonen natuurlijk 
niet alleen in Nederland. Vaak 
wordt er ook geschre ven over 
kinderen in het buitenland. 
Meestal gaat het dan over heel 
speciale gebeurtenissen, of 
rampen waarvan veel kinderen 
het slachtoffer zijn. Zo lees je om 
de zoveel tijd wel een bericht 
in de krant over de geboorte of 
de scheiding van een Siamese 
tweeling (een tweeling die deels 
aan elkaar vastgegroeid is). Of 
over hongersnood door oorlogen, 
bijvoorbeeld in Afrika.

Bekijk de 
onderstaande 
4 artikelen.  

Omcirkel in het knipsel het land of de 
plaats waar het zich afspeelt. 

Waar liggen deze landen en plaatsen? 
Trek van elk artikel een lijn naar het 
juiste gebied op de wereldkaart.

De krant brengt de wereld dus bij 
jou thuis! Maar de berichten zijn lang 
niet altijd even vrolijk. Let maar eens 
op als er een grote aardbeving is in 
bijvoorbeeld India of hongersnood 
door een oorlog in Afrika. Regelmatig 
zijn juist kinderen dan het slachtoffer, 
omdat ze hun ouders verliezen en 
allerlei ziektes oplopen. 

Vaak willen mensen die dat lezen dan 
iets doen om te helpen. Scholen gaan 
dan een inzamelingsactie organiseren 
om hulp te kunnen bieden. Misschien 
doet jouw school dat ook wel.
Je ziet dan dat die inzamelings actie 
zelf ook weer nieuws wordt waarover 
de krant schrijft.

Zuid-Amerika

Noord-Amerika
Europa

Afrika

Azië

Australië

Heb jij met jouw 
klas of school ook wel eens 
aan zo’n inzamelingsactie 
meegedaan?

Wanneer, en waarvoor was dat? 

Heeft daar iets over in de 
krant gestaan? En heb je dat 
bewaard?

Van welke wereld-
delen vind je in dit overzicht 
geen nieuws? 

Komen die wel voor in de krant van vandaag? 
Geef maar een voorbeeld. 
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Opdracht:

Sponsorloop voor Nepal

700 kinderen van de openbare 
basisscholen ’t Palet in 
Maarssen-dorp van de locaties 
Bolensstein, Troelstra, Tienhoven 
en Zandweg-Oostwaard hebben 
deelgenomen aan een grootse 
sponsorloop op 21 september 

in Maarssen-dorp. De bedoeling was dat de 
kinderen uit alle groepen 1-8 zoveel mogelijk 
rondjes zouden lopen. Dit jaar is gekozen voor 
het project van de Stichting Youth in Nepal (sYin)
te Maarssen voor de bouw van een weeshuis voor 
oorlogsslachtoffertjes in Pokhara in Nepal.
De overbekende Wilde Ganzen (postgiro 
40.000) vlogen ook mee op 21 september. Zij 
ondersteunen mede het project van sYin en zetten 
op elke sponseuro een premie van ruim 50%

Opdracht:

Opdracht:

Bron: www.volkskrant.nl, 23/09/2006

Bron: Brabants Dagblad, 19/03/2009

Bron: Trouw, 21/09/2005

Bron: NRC Handelsblad, 24/03/2005

Bron: www.trouw.nl, 13/08/2009

Bron: Eindhovens Dagblad, 29/11/2010

De economische crisis maakt kinderen extra kwetsbaar. En daardoor neemt 
de kans op uitbuiting toe, stelt de internationale organisatie Ecpat.

Crisis vergroot kans op uitbuiting kind
’Van taxichauffeur tot hotelmedewerker: 
iedereen kan iets doen tegen kinderprostitutie’

Het Nicaraguaanse meisje Hazel, in juli 

2000, werkte ’s nachts in de straten van 

Managua als prostituee. Door de huidige 

economische crisis worden kinderen 

kwetsbaarder en vaker seksueel uitgebuit. 

© FOTO AFP



Cultuur 4 
In de krant staan regelmatig berichten over films, boeken, muziek, 
theater enzovoort. Al die dingen bij elkaar noem je Kunst of Cultuur 
(en soms allebei). Ook dit deel van de krant gaat niet alleen maar over 
volwassen mensen. 
Veel kranten schrijven bijvoorbeeld over boeken en films die voor kinderen en 
jongeren zijn gemaakt. Soms gaat het om aankondigingen van bijvoorbeeld een 
museumtentoonstelling die binnenkort wordt geopend. Maar vaak zijn het ook 
artikelen waarin iemand schrijft wat hij of zij van een bepaalde nieuwe film, boek, 
concert of cd vindt. Zo’n krantenbericht noem je een recensie. Als je hebt gehoord 
over een nieuwe film, kun je aan de hand van zo’n recensie dus zien of die de moeite 
waard is of niet.

Wanneer Wat/Wie

In de meeste kranten 
staan puzzels. Dus ook 
in deze werkkrant. Kun 
je deze lettersudoku maken?  
De 9 verschillende letters vormen 
samen een woord. Dat woord is de 
omschrijving van iemand die voor de 
krant schrijft. Weet je wie het is?

 

Kom je er niet uit? 
Tip 1: Het is een soort recensent, alleen geeft deze 
schrijver geen commentaar op een film of een boek, 
maar op het nieuws.
Nog te moeilijk? 
Tip 2: Het woord komt te staan op de onderste regel.

In de agenda 
staan vaak 
aankondigingen 

van de komende week. Pak eens een 
krant en zoek de agenda op. Misschien 
staan de aankondigingen wel op een 
pagina. Maar het kan ook zijn dat je de 
hele krant moet doorpluizen. Zijn er de 
komende tijd leuke activi teiten waar jij 
heen wilt? Schrijf ze hier maar op. 

Soms weet je vantevoren 
wat er gaat gebeuren omdat 
er een aankondiging van 
wordt gedaan. Denk aan 
de Kinderboekenweek, de CITO-
toets, de eerste schooldag. Dat zijn 
gebeurtenissen waar een krant altijd 
wel over schrijft. Kun je zelf nog een 
paar activiteiten bedenken die volgens 
jou sowieso in de krant komen? 
Schrijf ze hier maar op. 

Controleer ook in de krant of het klopt, 
dan kun je later aan je ouders laten 
zien dat je het nieuws voorspeld hebt!

t      s  
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Lees een recensie van een film of boek. Wat is de titel? 

Wil jij die film nu ook zien, of het boek lezen? Waarom wel of waarom niet? 

Zie jij nu dat zo’n recensie je helpt om een mening te vormen? 

Bron: NRC Handelsblad, 13/10/2005

Bron: www.trouw.nl, 06/06/2000

Bron: De Volkskrant, 01/12/2010

Opdracht:

Opdracht:

Puzzel

Bron: Het Parool, 06/11/2011

Als je goed hebt opgelet, heb je ook ontdekt dat kranten niet alleen schrijven over 
onderwerpen die nog maar pas gebeurd zijn. Vaak kondigt een krant ook aan wat 
er gaat gebeuren. Zo kun je elke dag in de krant lezen wat er op tv komt. Maar ook 
leuke speciale activiteiten worden vantevoren aangekondigd. Zo wordt de aankomst 
van Sinterklaas in Nederland enkele weken vantevoren bekendgemaakt. Dan weet je 
tenminste wanneer de intocht in jouw stad is.

Kinderen in de Krant  is een uitgave 
van Nieuws in de klas (voorheen 
Stichting Krant in de Klas).
© Stichting Nieuws in de klas, 
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Mei 2011 (oorspronkelijke uitgave 
januari 2006)
Samenstelling: Hans Westra 
Hoekzema en Fifi Schwarz
Didactisch advies: John Louws
Vormgeving: Anja Timmermans
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Op deze pagina kun je een eigen verslag 
schrijven over een schoolactiviteit 
waaraan jij hebt meegedaan. 
Bijvoorbeeld een sportdag, een excursie 
of een inzamelingsactie. Let op dat je de  
5 W’s (en de H) beantwoordt. 

Vertel ook wat je er zelf van vond en of je 
het een volgende keer anders zou doen 
of niet. Leg uit waarom.

Op deze vier bladzijden kun je zelf  
je eigen kinderkrant maken. 
Zoek in bestaande kranten artikelen op 
waar kinderen in voorkomen. Lees ze 
goed, knip ze uit en plak ze op de juiste 
pagina. Je kunt gewoon over deze tekst 
heen plakken.

De 5 W’s
Nieuwsberichten moeten altijd antwoord 
geven op de volgende vragen: 
- Wat is er aan de hand?
- Wie heeft ermee te maken?
- Wanneer is het gebeurd?
- Waar is het gebeurd?
- Waarom is het gebeurd?

Vaak wordt daar nog een H-vraag aan 
toegevoegd:
- Hoe is het gebeurd?

Als je een krantenartikel kunt 
samenvatten door deze vragen te 
beantwoorden, weet je precies wat er is 
gebeurd. Als je zelf een artikel schrijft, 
moet je er dus ook voor zorgen dat de 5 
W’s beantwoord worden. 

Krantenkoppen
Ook hebben alle kranten artikelen een 
kop. Een kop is de titel van het bericht en 
vat de inhoud daarvan heel kort samen. 
Vaak zijn koppen vetgedrukt en hebben 
ze een grotere letter dan de rest van 
de tekst. Dan valt veel sneller op welke 
onderwerpen op een pagina staan.

Tips:
- Als je nou bij een rubriek niet 

genoeg artikelen vindt, dan kun 
je natuurlijk ook zelf een tekst 
schrijven. 

- Zoek ook foto’s op. Je krant moet er 
wel overzichtelijk uit zien.

- Je kunt ook een tekening maken.

Schrijf of plak hier de titel van jouw kinderkrant. Je kunt hem zelf verzinnen, en 
bijvoorbeeld de letters uit andere kranten plakken.  
Let op: de titel moet opvallen. Hij moet grote letters hebben, maar  
niet te lang zijn. Zorg dat de woorden van de titel in deze balk passen.



Hou een interview met iemand die 
iets leuks over kinderen kan vertellen. 
Misschien kunnen je opa en oma je wel 
vertellen welke spelletjes zij vroeger 
speelden.  

Misschien is iemand in je omgeving 
net moeder geworden, en wil zij wel 
vertellen over haar kersverse baby. 
Of kun je zelf iets bedenken over de 
nieuwste kindermode.

De 5 W’s
Nieuwsberichten moeten altijd antwoord 
geven op de volgende vragen: 
- Wat is er aan de hand?
- Wie heeft ermee te maken?
- Wanneer is het gebeurd?
- Waar is het gebeurd?
- Waarom is het gebeurd?

Vaak wordt daar nog een H-vraag aan 
toegevoegd:
- Hoe is het gebeurd?

Als je een krantenartikel kunt 
samenvatten door deze vragen te 
beantwoorden, weet je precies wat er is 
gebeurd. Als je zelf een artikel schrijft, 
moet je er dus ook voor zorgen dat de 5 
W’s beantwoord worden. 

Krantenkoppen
Ook hebben alle kranten artikelen een 
kop. Een kop is de titel van het bericht en 
vat de inhoud daarvan heel kort samen. 
Vaak zijn koppen vetgedrukt en hebben 
ze een grotere letter dan de rest van 
de tekst. Dan valt veel sneller op welke 
onderwerpen op een pagina staan.

Tips:
- Je kunt hier natuurlijk ook artikelen 

uit de krant knippen 
- Zoek ook foto’s op (of maak ze zelf)
- Je kunt ook een tekening maken
- En vergeet de krantenkoppen niet!

B i n n e n l a n d 2



Op deze pagina kun je natuurlijk 
artikelen uit de echte krant knippen. Let 
wel op of ze wel over kinderen gaan, of 
in ieder geval moeten ze voor kinderen 
interessant zijn. Als er vandaag geen 
kindernieuws uit in de krant staat, is dat 
morgen misschien wel zo. Het kan dus 
handig zijn om een paar dagen lang de 
krant erbij te pakken.

Tips:
Misschien kun je zelf een reisverslag 
schrijven Ben je wel eens in het 
buitenland geweest? 

- Vertel welke plaatsen je hebt gezien, 
welk eten je heel lekker vond of juist 
heel vies, of je er vaker heen zou 
willen en of je het aan anderen zou 
aanraden.

- Vergeet de reis ernaartoe niet: Ging 
je met de auto, trein, bus, boot of 
vliegtuig?. 

- En heb je foto’s die je hier kunt 
opplakken?

- Kijk ook of je misschien in de atlas 
wat informatie kan vinden over het 
land waar je heen bent geweest. 
Hoeveel kilometer is het bij Nederland 
vandaan? Hoeveel mensen wonen er? 
Zijn er bergen en rivieren? Dat soort 
informatie zou je in een apart kadertje 
kunnen zetten.

De 5 W’s
Nieuwsberichten moeten altijd antwoord 
geven op de volgende vragen: 
- Wat is er aan de hand?
- Wie heeft ermee te maken?
- Wanneer is het gebeurd?
- Waar is het gebeurd?
- Waarom is het gebeurd?

Vaak wordt daar nog een H-vraag aan 
toegevoegd:
- Hoe is het gebeurd?

Als je een krantenartikel kunt 
samenvatten door deze vragen te 
beantwoorden, weet je precies wat er is 
gebeurd. Als je zelf een artikel schrijft, 
moet je er dus ook voor zorgen dat de 5 
W’s beantwoord worden. 

Krantenkoppen
Ook hebben alle kranten artikelen een 
kop. Een kop is de titel van het bericht en 
vat de inhoud daarvan heel kort samen. 
Vaak zijn koppen vetgedrukt en hebben 
ze een grotere letter dan de rest van 
de tekst. Dan valt veel sneller op welke 
onderwerpen op een pagina staan.

B u i t e n l a n d 3



In het colofon schrijf je wie de krant 
gemaakt heeft.

Naam / Namen:

Groep: 
Juf / Meester:
Datum:

Colofon

Schrijf op deze plek zelf een recensie 
over een boek, film of een nieuwe cd 
of game die je net hebt gekocht. Schrijf 
niet alleen op of je het wel of niet leuk 
vond, maar ook waarom. Zou je het aan 
anderen aanraden of juist niet? Is het het 
geld waard? Bedenk dat iemand anders 
jouw stukje gaat lezen. Eigenlijk geef je 
een soort koopadvies.

De 5 W’s
Nieuwsberichten moeten altijd antwoord 
geven op de volgende vragen: 
- Wat is er aan de hand?
- Wie heeft ermee te maken?
- Wanneer is het gebeurd?
- Waar is het gebeurd?
- Waarom is het gebeurd?

Vaak wordt daar nog een H-vraag aan 
toegevoegd:
- Hoe is het gebeurd?

Als je een krantenartikel kunt 
samenvatten door deze vragen te 
beantwoorden, weet je precies wat er is 
gebeurd. Als je zelf een artikel schrijft, 
moet je er dus ook voor zorgen dat de 5 
W’s beantwoord worden. 

Krantenkoppen
Ook hebben alle kranten artikelen een 
kop. Een kop is de titel van het bericht en 
vat de inhoud daarvan heel kort samen. 
Vaak zijn koppen vetgedrukt en hebben 
ze een grotere letter dan de rest van 
de tekst. Dan valt veel sneller op welke 
onderwerpen op een pagina staan.

Tips:
Stel zelf je eigen uitgaansagenda 
samen: misschien zijn er wel leuke 
films die je wilt zien, of is er deze week 
een mooie museumtentoonstelling. 
Verzamel wat activiteiten uit de krant 
en plak of schrijf ze hier op.

C u l t u u r 4
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