Nieuws in de klas

Kosteloze nieuwsmedia voor het onderwijs

Nieuws in de klas is het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia,
de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven, en vertegenwoordigt alle lidbedrijven die hierbij zijn aangesloten.

Lesmateriaal

Nieuws in de klas

5W1H
In de journalistiek wordt een ezelsbruggetje
gebruikt, de 5W1H-methode: wie, wat, waar,
wanneer, waarom en hoe. Leerlingen gaan in
nieuwsberichten zelf met deze journalistieke
regel aan de slag.

Nieuws in de klas stimuleert jongeren via het onderwijs om het
nieuws online, in beeld, geluid en op papier te volgen en te
interpreteren. Wij helpen docenten om nieuwsmedia in hun
lesprogramma te verwerken met de Nieuwsservice, lesmaterialen
en kennisuitwisseling.

Taalvaardigheid

Mediawijsheid Burgerschap

Cartoons in het Nieuws
Lesbundel waarmee leerlingen actuele
cartoons leren herkennen en analyseren met
de WIBA-methode.

Voor meer informatie of om te bestellen, ga naar
www.nieuwsindeklas.nl
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Journalistiek als wapen
tegen nepnieuws en desinformatie
Het lespakket bevat theorie en opdrachten
waar leerlingen zelfstandig mee aan de slag
kunnen.
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Feit of mening
Het nieuws bevat zowel feiten als meningen.
Leerlingen bepalen van een kop of uitspraak
of het gaat om een feit of een mening.

Door het nieuws te leren lezen, werken leerlingen aan hun taalvaardigheid. Goede taalvaardigheid is noodzakelijk om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij.
In onze informatiesamenleving is het belangrijk dat leerlingen
mediawijs worden. Het actief en kritisch gebruiken van actuele maatschappelijke bronnen is onmisbaar in onze wereld.
Media zijn overal en spelen een steeds belangrijkere rol in ons
dagelijks leven. Voor actief burgerschap is het essentieel kritisch
en bewust nieuwsmedia te volgen. Het betrekt leerlingen bij de
wereld om hen heen.
Goede taalvaardigheid is een voorwaarde van mediawijsheid. En
mediawijsheid is noodzakelijk voor actief burgerschap.
Met Nieuws in de klas werken leerlingen aan drie speerpunten
tegelijk en het motiveert om echt en relevant nieuws te gebruiken in de les.

NieuwsMakers
Welke bronnen zijn betrouwbaar en welke
informatie moet er in een persbericht? Leerlingen maken met dit lespakket hun eigen
nieuws.
Nieuwsmedia zijn onmisbare contextrijke bronnen die inzetbaar
zijn bij alle vakken en het nieuwe curriculum.

Nieuwstool
Leerlingen maken een echte online nieuwsproductie met tekst, foto’s en video’s.

 Nieuwsservice
 Lesmateriaal
 Nieuwstool

 Praktijkvoorbeelden
 Workshops

Nieuws in de klas stimuleert jongeren nieuwsmedia te volgen
en te interpreteren. Zodat ze weten wat er in de wereld speelt
en tegelijkertijd oefenen met teksten en hun woordenschat
vergroten. Om docenten te ondersteunen nieuwsmedia in de les
te gebruiken, biedt Nieuws in de klas de volgende diensten:
Het nieuws biedt een dagelijkse samenvatting van de wereld
om je heen. Voor leerlingen is het goed om al op jonge
leeftijd in aanraking te komen met de actualiteit. Het verhoogt
de betrokkenheid van leerlingen en werkt motiverend, omdat er
met actuele en reële onderwerpen wordt gewerkt. Nieuwslessen stimuleren taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap
en sluiten aan op de 21e-eeuwse vaardigheden. Het is belangrijk
dat leerlingen betrouwbare bronnen kunnen onderscheiden.

Digitale geletterdheid Onderwerp in het nieuws Kritisch denken

Verschillende perspectieven op hetzelfde nieuws Boekrecensies
Wat is nieuws? Infographics Checklist nepnieuws

Iedereen kan in een nepbericht trappen. De
checklist nepnieuws is een handreiking om
nieuwsbronnen te controleren.

Online vindt u een rijke collectie lessuggesties

Checklist Nepnieuws

Prinsjesdag
Opdrachten om met leerlingen de berichtgeving over de Rijksbegroting, de troonrede,
de rol van koning en kabinet en de Algemene
Beschouwingen in de les te bespreken.

Lesmateriaal Persvrijheid
Praktische opdrachten voor het voortgezet
onderwijs over persvrijheid en vrijheid van
meningsuiting.

Nieuws in de klas verrijkt de les
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Docenten en leerkrachten kunnen gratis onderstaande nieuwstitels gebruiken op papier en digitaal. Gespreid over het jaar of
meerdere tegelijk. Bestel
Bestel eenvoudig
eenvoudig de
de Nieuwsservice
Nieuwsserviceop
op www.
nieuwsindeklas.nl.
www.nieuwsindeklas.nl.

Nieuwsservice

Tekstsoorten Nieuws of reclame? Proﬁel politicus
Nieuws van de dag Maak je eigen.. Kinderkrant
Schokkende nieuwsfoto’s Leesstrategieën voor begrijpend lezen

Journalistiek Schrijf je eigen nieuwsbericht
Doelen van nieuwsfoto’s Bronnen verzamelen
Meningenbrij Altijd en overal nieuws? Koppen vergelijken
Alles over de krant Geachte redactie Bronnenbingo
Mijn nieuws, jouw nieuws Democratie en nieuws
Maak je eigen nieuwsquiz

21e eeuwse vaardigheden

Nieuws vergelijken Duurzame ontwikkeling in het nieuws
Maak je eigen.. Dierenkrant

Moeilijke woorden

Goed nieuws? Werkkrant – Speurtocht door de krant

Het nieuws in Nederland

Regionale titels

Landelijke titels

Dit is het nieuwsmedialandschap per 1 januari 2019.
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Dit zijn de nieuwsmedia die zijn aangesloten bij NDP Nieuwsmedia, de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven. Deze titels maken deel uit van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas.

