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De presentatie 
Draaiboek 

Voorbereiding  
Voorafgaand aan de presentatie geeft u een aantal leerlingen de opdracht 

om een nieuwsbericht (twee leerlingen), een column (twee leerlingen) en 

een betoog (twee leerlingen) te schrijven. Geef leerlingen niet twee keer 

hetzelfde nieuwsitem. De werkbladen voor deze nieuwsitems vindt u achter in 

dit draaiboek. 

 

Het nieuwsbericht zal gaan over de presentatie. In de column schrijven de 

leerlingen over hoe zij het ervaren hebben om nieuws te maken en in het 

betoog onderschrijven de leerlingen de stelling: De rol van een journalist is 

een belangrijke rol in de samenleving.  

 

Het nieuwsbericht stuurt u als uitnodiging naar de ouders, via de mail of 

uitgeprint als briefje. De column en het betoog zullen worden voorgelezen 

door de leerlingen zelf op de dag van de presentatie.  

 

U wijst tevens een eindredacteur en een presentator aan. De eindredacteur 

zal de ouders ontvangen en ervoor zorgen dat de presentatie in goede 

banen wordt geleid en de presentator presenteert de items, de column en 

het betoog. Met beide leerlingen neemt u van tevoren door hoe ze zich 

gedragen en wat het draaiboek inhoudt. U kunt ook kiezen voor 3 

presentatoren, voor ieder onderdeel één. 

Organisatie 
Dit heeft u nodig: 

 Digibord 

 De nieuwsitems 

 De column en het betoog 

 Voldoende stoelen voor de ouders om op te zitten 

 

Doelen 
Na deze presentatie 

 Hebben de leerlingen hun nieuwsitems aan ouders/verzorgers 

gepresenteerd. 

 Hebben de leerlingen hun nieuwe kennis gepresenteerd.  

 Weten de ouders ook wat cultureel burgerschap inhoudt en waarom 

het belangrijk is.  
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 Weten de ouders of en waar de nieuwsitems zijn gepubliceerd in 

reguliere nieuwsmedia. 

 

Draaiboek 
 

0 - 10 minuten 

Ontvangst ouders in aparte ruimte. De eindredacteur heet de ouders 

welkom, terwijl in de klas alles al klaar staat: de stoelen, het digibord en de 

Nieuwstool. De eindredacteur vertelt dat de ouders een presentatie zullen 

zien van verschillende nieuwsitems die de leerlingen de afgelopen weken 

hebben gemaakt in hun rol als journalist. De eindredacteur begeleidt de 

ouders naar de klas. De uitgeprinte versies van de Nieuwstool worden 

uitgedeeld. 

 

10 – 20 minuten 

De presentator heet de ouders nogmaals welkom en vraagt hen of zij weten 

wat cultureel burgerschap inhoudt. Wanneer de ouders dit niet goed weten, 

legt hij het kort uit en geeft hij het woord aan de leerling die het betoog 

voorleest.  

Vervolgens vertelt de presentator wat de klas allemaal voor nieuws heeft 

gemaakt en vertelt hij dat de ouders nu alle nieuwsitems zullen zien. Indien 

nieuwsitems zijn gepubliceerd in andere reguliere media, wordt dit ook 

meegegeven. 

 

20 – 45 minuten 

Elk item wordt door het desbetreffende groepje uitgedeeld of aangezet, 

zodat de ouders weten wie wat heeft gemaakt.  

 

45 – 60 minuten 

Na het zien van de nieuwsitems, is er een mogelijkheid voor de ouders om 

vragen te stellen. Na de vragen, vertelt de presentator dat ze graag af willen 

sluiten met een column over nieuws en hij stelt de leerling voor die zal lezen. 

Na het lezen, bedankt de presentator de ouders voor hun komst en begeleidt 

de eindredacteur hen weer naar buiten.  

 

 

 

 


