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Geachte ouders, 

Op school werkt uw kind momenteel met het lespakket NieuwsMakers. Dit is 

hét lespakket voor jonge nieuwsmakers voor de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs. Met behulp van de lessen in het pakket zullen de 

leerlingen het hele proces van nieuwsgaring doorlopen: te beginnen met het 

leren over de verantwoordelijkheid die je als journalist hebt om andere 

burgers te informeren tot het daadwerkelijk filmen, schrijven of fotograferen 

van een nieuwsitem. De leerlingen maken ook kennis met bestaande 

nieuwsmedia. Uiteindelijk zullen de leerlingen alle nieuwsitems als eindproduct 

in het online medium de Nieuwstool plaatsen,  

Wanneer alle items in de Nieuwstool staan, is de nieuwsproductie ook voor u 

te zien. De leerlingen zullen deze dan ook graag aan u tonen in een 

presentatie op school. U wordt door middel van een nieuwsbericht dat 

leerlingen zelf hebben geschreven, uitgenodigd. Tijdens de presentatie zult u 

de fotoreportages, nieuwsvideo’s, columns, betogen en nieuwsberichten 

kunnen aanschouwen die de leerlingen hebben gemaakt. Ook zullen de 

leerlingen nieuwsitems voordragen, zodat u zelf kunt horen wat zij hebben 

geleerd van het NieuwsMakers lespakket en wat zij vonden van hun rol als 

jonge journalist. 

 

We hopen u allen te zien op de presentatie. Kijkt u uit naar het nieuwsbericht! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het NieuwsMakers Team 

 

Nieuwsservice 
De leraar heeft de mogelijkheid een nieuwstitel voor de kinderen te bestellen 

op uw thuisadres. In dat geval  ontvangt uw zoon of dochter gedurende 

twee weken kosteloos een regionaal blad of dagblad. U wordt hierover 

geïnformeerd door middel van een brief. 

 

LesTV & Nieuws in de klas  
Het lespakket NieuwsMakers is een digitaal lesproduct, samengesteld door 

LesTV en Nieuws in de klas. LesTV is een overzichtelijk internetportal met 

duizenden educatieve clips voor verschillende vakgebieden. De educlips zijn 

door een vakkundige redactie uiterst zorgvuldig samengesteld en afgestemd 

op de leerdoelen van de methodes. Nieuws in de klas helpt docenten in het 
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primair en voortgezet onderwijs nieuwsmedia in hun lesprogramma te 

verwerken. Gebruikmakend van de Nieuwsservice werken zij met hun 

leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


