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Les 5 
Redactievergadering 
 

Voorbereiding 
Ter voorbereiding van de redactievergadering schrijft u op het bord de 

volgorde op van de presentaties van de verschillende groepjes, met 

daarachter de namen van de leerlingen die hen feedback geven middels 

de checklist. 

Organisatie 
Dit heeft u nodig: 

 

 Pennen 

 Werkblad: ‘Checklist’ 

 Werkbladen van les 4 

 Werkblad Indeling van de nieuwsproducties in de Nieuwstool 

 

Duur van de les 

 Introductie (uitleg)     10 minuten 

 Kern (presentaties)     40 minuten 

 Afsluiting (feedback)     10 minuten  

    

Werkvormen 

 Uitleg        Klassikaal 

 Presentaties       Klassikaal en in  

groepjes  

 Groepjes geven feedback    In groepjes 

Lesdoelen 
Na deze les: 

 Hebben alle groepjes hun ‘Plan van Aanpak’ en idee voor hun 

nieuwsitem gepresenteerd. 

 Weten alle leerlingen wat een nieuwsbericht, een column, een betoog, 

een fotoreportage en een nieuwsvideo is.  

 Hebben leerlingen goed en kritisch naar elkaar geluisterd. 

 Hebben de leerlingen deze feedback ook verwoord in hun checklist. 

 Is er overleg geweest tussen de groepjes en is feedback uitgewisseld.  
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Kernbegrippen 

Redactievergadering, column, betoog, nieuwsbericht, fotoreportage, 

nieuwsvideo, feedback, plan van aanpak, bronnen. 

Lesbeschrijving 
Introductie: uitleg 

 

U legt uit hoe de redactievergadering op een echte redactie in z’n werk 

gaat. Elke journalist vertelt zijn of haar idee. Daar wordt met de rest van de 

redactie over gepraat en naar aanleiding van de tips en feedback wordt het 

idee aangepast en/of verbeterd. Soms haalt het idee het nieuws zelfs 

helemaal niet.  

 

Omdat een klas wel een hele grote redactie is, gebeurt deze 

redactievergadering in groepjes. U vertelt ook dat u groepjes aan elkaar 

koppelt voor feedback. Feedback bestaat uit aanbevelingen, adviezen en 

tips die de leerlingen zullen maken met behulp van het werkblad ‘Checklist’. 

Na de presentaties is er gelegenheid feedback uit te wisselen.  

 

Kern: presentaties 

 

U benadrukt dat de volgorde van presentaties op het bord staat, zodat de 

leerlingen weten wanneer ze aan de beurt zijn. Tijdens de presentaties let u 

goed op dat leerlingen ook uitleggen wat hun nieuwsgenre inhoudt. Dit 

omdat niet alle leerlingen alle nieuwsitems kunnen maken, maar het wel 

belangrijk is dat ze weten wat de verschillende nieuwsitems inhouden.  

 

Eind: uitwisselen van feedback 

 

In de laatste tien minuten van de les gaan de groepjes bij elkaar zitten om 

feedback met elkaar uit te wisselen. Met behulp van het werkblad geeft eerst 

de ene groep tips en adviezen en daarna de andere groep. U geeft de 

leerlingen als huiswerk dat – indien nodig – zij hun ‘Plan van Aanpak’ 

aanpassen.  

 

 

 

 

 


