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TEASERS

TREK DE AANDACHT

VERWIJS

GEEF OVERZICHT

VERLEID DE LEZERS

Deze groene blokken op de
voorpagina worden 'teasers'
genoemd

Ze trekken de aandacht van
de lezers en werken zo als
een soort reclame

Teasers verwijzen vaak naar
een bepaald artikel in het
nieuws

Lezers die alleen de
voorpagina lezen, weten
meteen wat er in de rest van
deze nieuwsproductie staat

Maak lezers nieuwsgierig
door een losse quote of een
vraag in de teaser te zetten

Nieuwsbericht +/- 220 w

In dit blok kun je een inhoudsopgave plaatsen.
Pagina 1:
Pagina 2:
Voor NieuwsMakers heb je in ieder geval pagina 1
en 2 nodig om alle nieuwsgenres te gebruiken. Wil
je nog meer nieuws maken in de Nieuwstool? Maak
dan nog meer pagina's aan!
Zie rechts in het menu 'Nieuwe pagina'. Daar heb je
de optie om uit verschillende indelingen te kiezen.
Je kunt op deze manier de nieuwsproductie
uitbreiden. Voeg bijvoorbeeld een foto- of
videoreportage toe, of nog een nieuwsbericht,
column, betoog, etc!

Betoog +/- 340 woorden

Plaats onder je foto of video een tekst. Wat zien anderen op de foto? Wie heeft de foto gemaakt?
Een
nieuwsbericht
is
een
geschreven artikel, dat als doel
heeft om de lezer op een snelle en
duidelijke manier op de hoogte te
brengen van het nieuws.
De vijf W's en de H zijn er duidelijk
in terug te vinden. Hiermee zorg je
dat het bericht compleet is. Je draait
niet om de feiten heen, en lezers
kunnen direct begrijpen wat er aan
de hand is.

Plaats je nieuwsbericht hier!
Checklist
Het
nieuwsbericht
in
de
Nieuwstool is niet langer dan 220
woorden
- Het gaat maar over één
onderwerp
- Er zit absoluut geen mening in
- De vijf W's en de H zitten duidelijk
in de tekst

- Het nieuwsbericht bestaat uit:
1. de kop (de titel)
2. de lead (een korte samenvatting
van twee zinnen)
3. alinea's (klein)
- De tekst is 'oprolbaar' zodat het
belangrijkste nieuws als eerste
wordt gelezen en het minst
belangrijke nieuws als laatst.

Extra 70 woorden

Extra bericht +/- 90 woorden

Vergeet
niet
je
nieuwsproductie op te
slaan als je even wilt
stoppen!
Dit doe je als volgt:
Vul het formulier in bij
'opslaan en delen' (zie
menu rechts). De url die je
daarna
per
e-mail
ontvangt, kun je blijven
gebruiken. Je hoeft het
formulier dus maar één
keer in te vullen! Als je
daarna
aan
je
nieuwsproductie
werkt,
slaat de site je wijzigingen
vanzelf op.

Je ziet in elke tekst in de kop hoeveel woorden er in
passen. Wist je dat je je tekst ook kunt aanvullen met
hyperlinks? Zoals:
http://nieuwsindeklas.nl
http://klassetv.nl
http://teachersinmedia.nl
Kijk in het menu 'rechts' bij help hoe je hyperlinks kunt
invoegen. Ben je klaar? Deel dan je nieuwsproductie met
anderen! Kijk bij 'opslaan en delen' wat de url is van je
productie.

Column +/- 150 woorden
In kranten en op nieuwssites geven
journalisten soms in een aparte
kolom (daar komt het woord column
vandaan) hun mening over iets
actueels. Dat commentaar schrijven
ze op een eigen, persoonlijke
manier. Vaak doen columnisten dat
op een humoristische manier of op
een geërgerde manier. Ze zijn in
ieder geval niet zakelijk. In een
column hoef je niet alle W's en de H
te verwerken van datgene dat je wilt
beschrijven, maar je moet ze wel
weten, zodat jij er je eigen,
persoonlijke column over kunt
schrijven.
- De column in de Nieuwstool is niet
langer dan 150 woorden
- Het gaat over iets actueels, maar
je geeft er een eigen draai aan
- De mening van de journalist komt
naar voren

Het betoog is een overtuigende
tekst, waarin een journalist op een
zakelijke manier de lezer probeert te
overtuigen van zijn mening.
In een betoog wordt altijd een
stelling neergezet, bijvoorbeeld: 'De
leeftijd waarop je kunt beginnen met
je rijbewijs, moet verlaagd worden
naar 17 jaar' waarna de journalist
redenen
(dat
noemen
we
argumenten) opsomt waarom hij het
eens is met deze stelling. Ook
schrijft hij op waarom mensen het er
niet mee eens zouden kunnen zijn,
maar hij vertelt meteen waarom
deze mensen ongelijk hebben.

- een conclusie waarin de
belangrijkste argumenten nog een
keer op een rijtje worden gezet en
je duidelijk nog eens je mening
geeft.

Checklist:
- Het betoog in de Nieuwstool is niet
langer dan 340 woorden
- Er zit een duidelijke stelling in
- De toon van het artikel is zakelijk
- De vijf W's en de H zitten in je
hoofd, niet per se in de tekst

Waar ga jij met je klas over
schrijven?
Wat
wordt
jullie
maatschappelijke thema van de
nieuwsproductie?

Een betoog kan bestaan uit:
- de kop (de titel)
- een inleiding (waarin de stand van
zaken wordt beschreven)
- een stelling (waarin de journalist
zegt wat hij vindt)
- een alinea met argumenten voor
- een alinea met argumenten tegen
- een alinea waarin de argumenten
voor
het
winnen
van
de
tegenargumenten

Je kunt met NieuwsMakers ook
leren hoe je een fotoreportage kunt
maken of een videoreportage!
Tip: Gebruik de Toolkit als je wilt
weten wat ook al weer cultureel
burger betekent, of wat de
journalistieke regels zijn. Of als je
het verschil bent vergeten tussen
hyperlokaal en lokaal nieuws.

Succes!

Extra 22 woorden
Controleer of het bericht
antwoord geeft op de W's
en de H: Wie? Wat?
Waar?
Wanneer?
Waarom? Hoe?

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers.
Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.
- De column bestaat uit:
een pakkende kop (de titel)
een middenstuk
een 'uitsmijter' (een zin die blijft
hangen bij de lezer: waar je over
nadenkt of om moet lachen).

Nieuwstool

Pagina

Gebruik deze pagina voor je fotoreportage!

Bedenk een pakkende kop voor elke foto

Dit bericht bestaat uit ongeveer 50 woorden. Onder elke foto staat informatie die
aanvullend is op de informatie die het fotobeeld geeft. Lorum ipsum wat? Lorem ipsum
is een tekst die vaak gebruikt wordt als voorbeeld, zodat duidelijk is hoe de
nieuwsproductie er uitziet als die gevuld is met tekst.

Dit bericht bestaat uit ongeveer 50 woorden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut tempus lacus nec eros blandit eu auctor diam malesuada. Nulla
facilisi. Duis vel neque at augue tempor ullamcorper eget vel arcu. In hac habitasse
platea dictumst. Sed nec felis quis dui pharetra sagittis. Duis tempus magna et turpis
molestie

Titel 3

Titel 4

Dit bericht bestaat uit ongeveer 50 woorden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut tempus lacus nec eros blandit eu auctor diam malesuada. Nulla
facilisi. Duis vel neque at augue tempor ullamcorper eget vel arcu. In hac habitasse
platea dictumst. Sed nec felis quis dui pharetra sagittis. Duis tempus magna et turpis
molestie

Dit bericht bestaat uit ongeveer 50 woorden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut tempus lacus nec eros blandit eu auctor diam malesuada. Nulla
facilisi. Duis vel neque at augue tempor ullamcorper eget vel arcu. In hac habitasse
platea dictumst. Sed nec felis quis dui pharetra sagittis. Duis tempus magna et turpis
molestie

Titel 5

Titel 6

Dit bericht bestaat uit ongeveer 50 woorden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut tempus lacus nec eros blandit eu auctor diam malesuada. Nulla
facilisi. Duis vel neque at augue tempor ullamcorper eget vel arcu. In hac habitasse
platea dictumst. Sed nec felis quis dui pharetra sagittis. Duis tempus magna et turpis
molestie

Dit bericht bestaat uit ongeveer 50 woorden. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut tempus lacus nec eros blandit eu auctor diam malesuada. Nulla
facilisi. Duis vel neque at augue tempor ullamcorper eget vel arcu. In hac habitasse
platea dictumst. Sed nec felis quis dui pharetra sagittis. Duis tempus magna et turpis
molestie

