Lees de krant,
ontdek de wereld

Naam

Klas
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Datum

Naam

Klas

Datum

De dagbladen in Nederland
Nederland heeft een groot aantal
dagbladen. Een dagblad is een
krant die elke dag verschijnt. Elke
dag worden er 4,3 miljoen kranten
verspreid. Veel kranten verschijnen
van maandag tot en met zaterdag.
Sommige kranten verschijnen ook
op zondag.
Opdracht 1

Lezen jullie thuis een dagblad?
Zo ja, hoe heet dit dagblad?

Opdracht 2

Opdracht 3

Ga naar www.krantindeklas.nl. Klik bij
Over dagbladen op Dagbladen online.
Hier staan alle dagbladen van Nederland
aangegeven.
Kwamen de dagbladen die jij bij opdracht
2 had opgeschreven in de lijst voor?

Kun je een (ander) dagblad noemen dat in
jouw woonplaats verschijnt?
Hoeveel titels zie je staan?

3

Noem een titel die je niet kende.
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Klas

Datum

Hoe wordt de krant gemaakt?
Opdracht
Hoe de krant wordt gemaakt, lees
je in deze strip. Maar de plaatjes
liggen niet in de goede volgorde.
Knip ze uit en leg ze in de goede
volgorde.

*TIP
je kunt ze ook in de
goede volgorde nummeren
van 1 tot 8.

De opgemaakte pagina’s worden
gefotografeerd om er drukplaten
van te maken.

Er gebeurt echter zoveel dat een
krant nooit genoeg ruimte heeft
om dat allemaal in één krant te
zetten. Op de redactie wordt elke
dag besproken wat er in de krant
komt.

De kranten worden automatisch
gesneden en gevouwen. Op de
lopende band worden de pakken
kranten klaargemaakt voor
bezorging.

Elke dag staan er andere berichten in de krant. Hoe komt de krant
aan al dat nieuws?

Via de post, de telefoon en de
computer verzamelt de krant de
gebeurtenissen. De krant stuurt
ook zelf journalisten op pad om
het nieuws te verzamelen.

De drukplaten worden op grote
rollen in de drukpers vastgeklemd. Een kilometerslange
papierbaan gaat razendsnel over
de rollen. Door de inkt ontstaat zo
een afdruk op papier.

De kranten zijn klaar. Ze moeten
nu naar de abonnees en de winkels.

Alle teksten worden in de computer getypt. Van alle teksten, foto’s/
illustraties en de advertenties
worden pagina’s gemaakt (dat
heet ‘opmaken’).

4
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Klas

Datum

Landelijke en
regionale kranten
Een belangrijk verschil tussen kranten is het gebied
waarin zij verschijnen. Een landelijke krant verschijnt
in het hele land. Of je nu in Twente of in Zeeland
woont, overal kan je landelijke kranten kopen. Een
regionale krant verschijnt in een bepaald gebied
(regio). De Dordtenaar is alleen in Dordrecht en
omgeving te krijgen en niet in Groningen of Den Haag
en bevat veel nieuws uit Dordrecht en omstreken.
Opdracht 1

Hieronder zie je drie berichten. Welk bericht zul je eerder in een
regionale dan in een landelijke krant vinden?

5

Het verschil tussen landelijke en
regionale kranten wordt de laatste
tijd wel kleiner aangezien sommige
landelijke kranten ook regionale
edities (uitgaven) brengen.

Opdracht 2

Knip een bericht uit een landelijke krant
met nieuws dat je in verschillende kranten
tegenkomt. Knip een bericht uit een regionale krant met nieuws uit die regio.

Opdracht 3

Hebben jullie thuis een krant? Zo ja, is dit
een landelijke of een regionale krant?
titel:
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Klas

Datum

Ochtend- en middagkranten
De meeste kranten zijn ‘s ochtends
vroeg bij de abonnees en in de
winkels. Die heten ochtendkranten.
De middagkranten komen
‘s middags bij de abonnees en in de
winkels.
Opdracht 1
Hiernaast zie je twee TV-overzichten. Welk overzicht
komt uit een ochtendkrant en welk overzicht uit een
middagkrant?

Waarom denk je dat?

Opdracht 2
a. Zoek in een ochtendkrant en in een middagkrant
een bericht waaraan je kunt zien dat het een
ochtend- of een middagkrant is. Knip ze uit en
plak ze (gevouwen) op.
b. Onderstreep het gedeelte waaraan je kunt zien dat
het bericht uit een middag- dan wel uit een
ochtendkrant komt.

6

naam krant:

naam krant:

datum krant:

datum krant:
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Naam

Klas

Datum

Functie van de krant

Opdracht 1
Zoek bij elke functie een
artikel.

Waarom is er eigenlijk een krant? Welke functie
hebben die papieren pagina’s die elke dag
verschijnen? Een eerste antwoord ligt voor de hand:
een krant is er voor het nieuws. Dat klopt maar als je
er verder over nadenkt, dan zijn er meer functies te
bedenken. Waarom is sport in een krant bijvoorbeeld
zo belangrijk voor veel mensen? Vaak weten ze al alles
over een voetbalwedstrijd en toch lezen ze de verslagen de volgende dag. Dit doen ze bijvoorbeeld om zich
te ontspannen. De krant is een soort amusement.

●

Een krant moet informatie
geven. De krant brengt je op
de hoogte van iets wat je
nog niet wist.

woord “opinie”) over iets te
vormen. Nadat je iets gelezen hebt, kun je er een
mening over hebben.

Kranten leveren gespreksstof. Je leest iets waarover
je je druk maakt, je aan
ergert of waarover je juist
heel enthousiast wordt. ‘Heb
je dat ook in de krant gelezen?’ is dan ook een vraag
die veel gesteld wordt in
gesprekken tussen mensen.

●

●

De kranten helpen je om
een mening (met een moeilijk

●

Kranten zorgen voor ontspanning, hebben een
amusementsfunctie, ‘s ochtends bij het ontbijt of ‘s
avonds na het werk. Denk
maar aan het lezen van een
sportverslag.
De krant
Welk boek
welke film
komt er op

●

verleent service.
moet ik lezen,
moet ik zien, wat
t.v?

Opdracht 2
Zijn er nog meer functies van een krant? Noem de
functies die jij kan bedenken.
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Naam

Klas

Datum

Kranten verschillen
Er zijn in Nederland veel verschillende kranten. Ze
zien er allemaal anders uit. Niet iedereen wil dezelfde
krant lezen. Sommige verschillen tussen kranten
vallen je meteen op. De ene krant heeft bijvoorbeeld
veel meer foto’s dan de andere. Andere verschillen
merk je pas als je gaat lezen. De ene krant leest
bijvoorbeeld gemakkelijker dan de andere.
Opdracht 2

Opdracht 1
Neem drie verschillende kranten van dezelfde dag.
Blader ze door. Vergelijk ze met elkaar:

Hieronder zie je twee Engelse kranten. Op welke
krant lijkt de krant die jij voor je hebt het meest?

● Ziet de krant er druk of juist rustig uit?
● Heeft de krant veel of weinig foto’s?
● Staat er veel kleur in de krant?

Leg uit!
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Naam

Klas

Datum

Kranten verschillen 2
Elke krant heeft zijn eigen uiterlijk en is
daaraan herkenbaar.

Opdracht 1

Opdracht 2

Neem een krant en let op de
opmaak van de letters en tekst.
Wat is groot? Wat is vetgedrukt?
Wat is cursief gedrukt? Zijn er
verschillende lettertypes? Kun je
ook bedenken waarom dat zo is?

Neem er een andere krant (andere
titel) bij en vergelijk hem met de
eerste.
Noem 2 verschillen tussen de
kranten

Noem 2 overeenkomsten tussen de
kranten

Opdracht 3
Maak het woord Dagblad met 7 letters van verschillende lettertypes
uit 1 krant.

Opdracht 4
Teken/ontwerp je eigen lettertype en schrijf daar het woord Krant mee.
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Naam

Klas

Datum

Nieuws volgen
Een krant brengt het nieuws. Als bijvoorbeeld ergens
een ramp is gebeurd, lees je dat in de krant. Ook de
volgende dagen zal de krant over die gebeurtenis
schrijven.
Opdracht
Zoek in de krant een buitenlands en een sportbericht waarvan je denkt dat de
krant daar vervolgens (na vandaag) weer over schrijft. Plak het bericht op.
Kijk de komende dagen in de krant of je voorspelling is uitgekomen. Plak dat
bericht ernaast.

Buitenland

Vandaag

Buitenland

Vervolgens

10

Datum krant

Sport

Datum krant

Datum krant

Vandaag

Sport

Datum krant
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Vervolgens

Naam

Klas

Datum

De krant thuis
Heel veel mensen lezen dagelijks de krant. Elke
dag worden er ruim 4,3 miljoen kranten
gemaakt, die naar de abonnees gaan of in
winkels worden verkocht.
Opdracht 1
Lezen jullie thuis een krant?

Zo ja welke?

Opdracht 2
Veel mensen hebben een abonnement op de krant. Maar welke krant
wordt nou het meeste gelezen? Vraag bij 10 verschillende mensen
(buren, familieleden) of ze een krant lezen en zo ja welke.

persoon/personen

krant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Welke krant wordt veel gelezen bij jou in de buurt? (Let op dat de krant
die genoemd wordt geen huis aan huisblad is maar een dagblad.)
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Naam

Klas

Datum

Kranten toen
en in de toekomst
Vroeger zagen de kranten er anders uit dan de kranten nu.
Kijk maar eens naar deze kranten uit 1904 en 2004. Natuurlijk zullen de kranten er over 100 jaar weer anders uitzien.

12

2004

1904

Opdracht 1

Opdracht 2

Neem de voorpagina van de krant van vandaag. Vergelijk deze voorpagina met de voorpagina van de krant
hierboven uit 1904. Noem ten minste vier verschillen.

Denk je dat er over 100 jaar nog kranten bestaan?

1.

Waarom denk je dat?

2.

3.

4.
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Naam

Klas

Datum

Wat kost een krant?
Je kunt dagelijks de krant in de winkel kopen. Je
kunt ook een abonnement nemen. Een krantenbezorger bezorgt dan de krant bij de abonnee in
de brievenbus.

Opdracht 2

Opdracht 1
Neem een krant en schrijf de titel
op.

Wat is een kwartaalabonnement?

Hoe duur is een kwartaalabonnement van jouw krant?
Wat kost een los nummer van
jouw krant door de week?
Wat is een jaarabonnement?

13
En op zaterdag?

Hoe duur is een jaarabonnement van jouw krant?

Opdracht 3

Opdracht 4

Vergelijk de prijzen van verschillende kranten

Krant

losse krant

Vind je een krant duur?

losse krant bij
jaarabonnement

Noem een aantal redenen
waarom een krant geld kost*

*TIP
Kijk eventueel naar de
opdracht op pag. 4
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Naam

Klas

Datum

Wat is nieuws?
Wanneer is iets nieuws en wie bepaalt er eigenlijk wat
er in de krant komt te staan? Dat doet een groep
mensen die we de redactie noemen. Zij hebben geen
eenvoudige taak want elke dag weer moeten ze kiezen
uit heel veel berichten. Welke keuze ze maken, hangt
bijvoorbeeld af van wat voor soort krant ze maken. Is
het een landelijke of een regionale krant, een
ochtend- of een avondkrant, een ‘serieuze’ krant of
een ‘populaire’krant?
Dat jij jarig bent, staat niet in de krant. Het is niet bijzonder genoeg.
Iedereen is één keer per jaar jarig. In de krant staan dus berichten die
bijzonder zijn of die veel mensen belangrijk vinden om te weten.
Maar er zijn nog meer dingen van belang.

Opdracht 1
Zoek twee berichten in
de krant. Geef van beide
artikelen aan welke van
de bovengenoemde
kenmerken terug te
vinden zijn.

WAAR LET EEN REDACTIE OP?
● Is het nieuws uit binnen- of uit buitenland?
Nieuws uit de buurt of in eigen land wordt eerder opgenomen dan dat van ver weg. Als er ver weg iets gebeurt,
moet het wel belangrijk zijn, wil het de Nederlandse
krant halen.
● Zijn er veel mensen bij betrokken?
Dan mag het ook ver weg zijn gebeurd.
● Is het spannend nieuws?
Kan je de aandacht van de lezer ermee vangen?
● Gaat het over ‘belangrijke’ mensen?
Dus dat jij griep hebt is geen nieuws, de griep van de
minister president van Nederland wel.
● Is het vervolgnieuws?
Dat wil zeggen, sluit het aan bij gebeurtenissen waar al
eerder over bericht is?

Opdracht 2
Kun je nog andere redenen noemen om deze berichten te plaatsen?
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Naam

Klas

Datum

Redactiewerk
Stel je eens voor dat er voor jouw
school één krant zou bestaan. Jij zit
in de redactie en moet beslissen
wat er in komt te staan.
Opdracht 1a

Gekozen voor Klaskrant

Gekozen voor Schoolkrant

In jouw schoolkrant is er
maar ruimte voor vijf
berichten. Kruis aan
welke vijf jij zou kiezen.

Opdracht 1b
Stel je nu eens voor dat
je een krant alleen voor
jouw klas zou maken.
Welke berichten komen
er dan in? Kruis deze
hieronder aan.

de directeur breekt zijn been
jij haalt een onvoldoende
een schoolreisje gaat niet door
in elke klas of groep zijn zeker vijf leerlingen ziek
de meester of juffrouw is jarig
jij houdt deze week jouw spreekbeurt
het verslag van een schooluitvoering
er is een fiets gestolen uit de fietsenstalling
iemand vindt dat het verkeer vlakbij school te gevaarlijk is
de verwarming op school moet gerepareerd worden
er komen nieuwe computers op school
een deskundige heeft tips voor het leren voor een toets
er is een grote spin gevonden in het schoolgebouw
iemand vindt dat je ook op zaterdag naar school moet
iemand in jouw klas heeft een broertje gekregen
een juffrouw is 25 jaar bij jullie op school

Opdracht 2a
Is er verschil tussen de schoolkrant en de klaskrant?

Stichting Krant in de Klas - Praktijkboek primair onderwijs groep 7/8

Opdracht 2b
Vergelijk je keuze met
die van iemand anders.
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Naam

Klas

Datum

Krantenwoorden
Een krant heeft vaste onderdelen.
Daar zijn woorden voor.
Hieronder zie je er een paar.
Opdracht
a. Knip de krantentermen hieronder uit.
b. Neem de voorpagina van je krant. Plak de
krantentermen op de goede plaats.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Titel

Datum

○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

Inhoudsopgave
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○

○

Kop

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Openingsartikel

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○Kolom

○

Smaakmaker

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Weerbericht

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
Kort
nieuws○
○
bericht

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Onderschrift

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Foto’s

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Kader
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○

○

○

○

○

○

○

○

○
○ Advertentie

○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○

Bon

Naam

Klas

Datum

De vijf W’s
Een journalist probeert in een bericht altijd
antwoord te geven op de volgende vragen.
Wat is er gebeurd?
Waar gebeurde het?
Wanneer gebeurde het?
Wie waren erbij?
Waarom gebeurde het?

Wat

Dit noemen we de 5 W’s. Een
goed bericht geeft antwoord op
deze vragen. Je zou er ook nog
Hoe bij kunnen zetten.

Waar
Wie

Wanneer

Waarom

Opdracht 2

Opdracht 1
Hiernaast zie je een krantenbericht. Geef antwoord op de 5 Wvragen.
1. Wat is er gebeurd?

Zoek nu zelf een bericht in de
krant en geef antwoord op de
volgende vragen:
1. Wat is er gebeurd?

2. Waar gebeurde het?

2. Waar gebeurde het?

3. Wanneer gebeurde het?

3. Wanneer gebeurde het?

4. Wie waren erbij?

4. Wie waren erbij?

5. Waarom gebeurde het?

5. Waarom gebeurde het?

Stichting Krant in de Klas - Praktijkboek primair onderwijs groep 7/8

17

Naam

Klas

Datum

De opmaak van een
krantenbericht
Nieuwsberichten worden vaak op dezelfde manier
opgemaakt. Boven het bericht staan grote, vette
woorden. Dat is de kop. Die geeft je een idee waar het
bericht over gaat. Daarna volgt de tekst. Bij het
opmaken van een krantenbericht zijn verschillende
dingen van belang. Kijk maar naar het lijstje
hieronder.
●

Opdracht 1

●
●

Kijk naar het krantenbericht hiernaast.
Herken je een aantal
verschillende opmaakelementen?

●
●
●
●
●

18

Opdracht 2
Schrijf nu zelf een krantenartikel over iets dat in
jouw omgeving is gebeurd. Denk aan de 5 W-vragen
van de vorige opdracht en de opmaak.
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‘Gewone’ kop
Chapeau of onderkop
Verslaggever, plaats
Aantal kolommen
Kader
Lettertype
Foto’s
Tussenkopjes

Naam

Klas

Datum

Koppen
Boven een krantenbericht staat een
‘kop’. Daarin staat kort waar het
bericht over gaat.
Opdracht 1
Schrijf in het vakje bij het knipsel het nummer van de
kop die bij het berichtje hoort.

1

2

3
4

5

19

Opdracht 2
Deze opdracht doe je met een klasgenoot. Jullie
knippen allebei uit de krant vier artikelen die je leuk
vindt om te lezen. Van de artikelen knip je de kop los
van de rest van het bericht. Schud de koppen en de
artikelen door elkaar. (Let erop dat je het later zelf
nog weet. Je moet het resultaat kunnen controleren!
Schrijf bijvoorbeeld hetzelfde nummer op de achterkant.) Geef ze aan je klasgenoot. Die moet nu proberen de juiste kop bij het juiste artikel te zoeken.

Opdracht 3
Deze opdracht doe je ook met een klasgenoot. Zoek
allebei een artikel dat je interessant vindt om te
lezen. Knip de kop eraf. Geef het bericht zonder kop
aan je klasgenoot. Deze moet nu zelf een kop bedenken. Is de kop ongeveer hetzelfde geworden als de
echte kop?
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Naam

Klas

Datum

Berichten vergelijken
Een gebeurtenis kan op verschillende manieren in de
krant komen. De ene krant laat het nieuws misschien
zien met een foto, terwijl de andere krant er een groot
bericht over plaatst. Andere kranten plaatsen misschien
een klein bericht of schrijven er helemaal niet over.
Ook de manier waarop
kranten over een
gebeurtenis schrijven
kan verschillen. Kijk
maar eens naar de
berichten die hiernaast staan.

Opdracht 1
Zoek 3 verschillen

20

Opdracht 2a

Opdracht 2b

Zoek in twee verschillende
kranten een artikel met
hetzelfde onderwerp. Lees
de artikelen aandachtig
door en onderstreep in
beide artikelen met een
rode pen de verschillen en
met een blauwe pen de
overeenkomsten.
Knip de artikelen uit en
plak ze op.

Welk bericht vind jij het
beste?

Waarom?
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Naam

Klas

Datum

Feiten en meningen
Feit

In krantenberichten kunnen feiten en meningen
worden onderscheiden. Bij een mening kun je bijna
altijd 'ik vind, hij / zij vindt, wij vinden' erbij denken.
Je hoeft het daarmee niet eens te zijn. Een feit staat
vast, je kunt er geen andere mening over hebben.

Mening
Opdracht
Zoek in de krant een bericht dat jij leuk vindt om te lezen. Plak het hieronder
(gevouwen) op. Onderstreep met twee verschillende kleuren de feiten en de
meningen.

21
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Naam

Klas

Datum

Rubrieken
Om het voor de lezer overzichtelijk te maken, worden
in de krant berichten uit het buitenland bij elkaar
gezet, net als berichten uit het binnenland,
sportberichten, berichten over kunst, berichten over
economie, enz. Dit noemen we rubrieken. De namen
van de rubrieken staan meestal bovenaan de pagina
(bijvoorbeeld ‘sport’ of ‘binnenland’).
Opdracht 1
Neem twee verschillende kranten. Schrijf van elke
krant de namen van de rubrieken op en schrijf er het
paginanummer van je krant bij. Zijn er verschillen?

naam krant:

naam krant:

datum krant:

datum krant:

rubrieken:

pagina:

rubrieken:
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Opdracht 2
Welke rubriek lees jij het liefst?

Waarom?
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pagina:

Naam

Klas

Datum

Waar staat wat in de krant?
In de krant is heel veel te vinden,
misschien wel meer dan je zou
denken.

naam krant:
datum krant:

1.

Het uitgebreide weerbericht staat op pagina:

2. De tv-programma’s staan op pagina:
3. Wat een dollar kost, staat op pagina:
4. Een artikel/foto over een Europees land staat op pagina:
5. Een artikel over een ongeluk staat op pagina:
6. Een artikel over voetbal staat op pagina:
7. Het artikel met veel tekst staat op pagina:
8. Een artikel over kinderen staat op pagina:
9. Een advertentie voor een baan staat op pagina:
10. Een grappig bericht staat op pagina:
11. Een advertentie van een groot Nederlands bedrijf staat op pagina:
12. Een brief van een lezer staat op pagina:
13. De strip staat op pagina:
14. Een overlijdensbericht staat op pagina:

Opdracht
Beantwoord met behulp van de krant de vragen hierboven.
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Naam

Klas

Datum

Het weer in de krant
Het weerbericht staat elke dag in de
krant. Niet alleen voor Nederland
wordt gemeld hoe het weer was en
voorspeld hoe het weer eruit zal
zien. In de krant lees je dat ook voor
de rest van de wereld: zie
bijvoorbeeld de weersoverzichten.
Opdracht 1
Als je de kranten erop naslaat zie je dat er soms
aandacht wordt besteed aan de extreme weersomstandigheden in de wereld.
Zoek in de krant, naast het weerbericht, één artikel
waarin het weer een belangrijke rol speelt en één
advertentie waarin dat het geval is.

12

11

10

10

8

9

6
8

4

7

6

2

5

0

4
6/3

7/3

8/3

9/3 10/3 11/3 12/3

Opdracht 2
a. Verzamel van een week de weersoverzichten. Plak ze op.
b. Kies vijf plaatsen buiten Nederland uit.
c. Maak per dag een grafiek (zie hierboven).
d. Maak voor de hele week een grafiek (zie hierboven links).
e. Waar was het deze week het warmst? En waar het koudst?
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Naam

Klas

Datum

Sport in de krant
Veel lezers zijn geïnteresseerd in sport. Daarom
besteedt de krant er veel aandacht aan. Er zijn
nogal wat sporten.
Opdracht 1
a. Welke sporten staan vandaag
in de krant? Noteer de nummers uit het lijstje hierboven.

b Staat er een sport in de krant
die niet in het lijstje voorkomt?

Opdracht 2
Aan welke van deze sporten moet
de krant meer aandacht besteden,
vind jij?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

autosport
atletiek
American football
badminton
basketbal
beachvolleybal
biljarten
boogschieten
boksen
bridge
cricket
dammen
darts
gewichtheffen
golf
handbal
hockey
honkbal
ijshockey
judo
kanoën

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

karate
korfbal
motorsport
paardensport
roeien
rugby
schaatsen
schaken
schieten
skiën
surfen
tafeltennis
tennis
voetbal
volleybal
waterpolo
waterskiën
wielrennen
worstelen
zeilen
zwemmen

Waarom?
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Naam

Klas

Datum

Advertenties
In elke krant staan advertenties, in alle soorten
en maten. Van een piepkleine advertentie waarin
iemand een tweedehands fiets aanbiedt, tot aan
een pagina-grote advertentie voor supermarktaanbiedingen. Zonder advertenties zou een krant
niet kunnen bestaan. Want mensen moeten
ervoor betalen als ze een advertentie in de krant
willen en dat levert de krant geld op.
Opdracht 1
Zoek in de krant:
a. Een advertentie die bedoeld is voor kinderen. Plak deze advertentie
op. Waar zie je aan dat deze advertentie voor kinderen bedoeld is?

b. Een grappige advertentie. Plak deze op.
Wat vind jij hier grappig aan?

kinderen
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grappig

Opdracht 2
Het plaatsen van een advertentie
kost geld. Hoeveel, verschilt per
krant. Kun je de prijs voor een
advertentie in de krant voor je
vinden? Op welke pagina heb je
dat gevonden en hoeveel kost het?
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Naam

Klas

Datum

Interview
Een journalist schrijft over nieuws.
Dat nieuws komt op het journaal of
in de krant. Als de journalist
bijvoorbeeld iets wil schrijven over
iemand die iets bijzonders gedaan
heeft, dan moet hij hem interviewen. Eerst bedenkt de journalist
een paar vragen. Daarna stelt hij de
vragen en schrijft het antwoord op.
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Opdracht 1
Zoek in de krant een
bericht over een persoon
waarover je wel wat
meer wilt weten.
Plak hiernaast het
bericht.

Opdracht 2
Waarom is deze persoon
in het nieuws?

Opdracht 3
Bedenkt 3 vragen die te maken hebben met het
nieuws en die jij aan deze persoon wilt stellen.
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Naam

Klas

Datum

Strips in de krant
In de meeste kranten staat elke dag een strip. Als je die
elke dag uitknipt en opplakt in een boek maak je je
eigen stripboek. Zoek in jouw krant de stripverhalen.

Opdracht 1
a Hoe heten de strips?

c Hoe heten de stripfiguren die erin voorkomen?

b Welke strip vond je leuk om te lezen?
b Door wie is de strip getekend?
Plak deze hieronder. Wat vind je er leuk aan?

28

Opdracht 2
Lees een week lang deze strip. Schrijf kort op wat je nu allemaal van de
hoofdperso(o)n(en) weet. Denk aan uiterlijk, gedrag en daden.
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Naam

Klas

Datum

Dieren in de krant
Het meeste nieuws in de krant gaat over mensen.
Als je goed kijkt, is er echter ook regelmatig iets
over dieren te vinden. Bijvoorbeeld als er in een
dierentuin een bijzonder exemplaar is geboren
of wanneer een soort bedreigd wordt.
Opdracht
Zoek in jouw krant een artikel over dieren. Knip het uit en plak het op.
Beantwoord de volgende vragen:
● Over welk dier gaat het artikel?

● Staat er een foto bij? Zo niet, teken dan zelf een ‘foto’.

29

Artikel

‘Foto’
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Naam

Klas

Datum

Kinderen in de krant
Een derde van de krantenartikelen die over
kinderen gaan, laat kinderen zien als
slachtoffers van iets. Dat was de uitkomst van
een onderzoek (70 klassen, 24 landen) dat in
een aantal landen werd gehouden. De
onderzoekers waren kinderen zelf (10-12 jaar).
Ze lazen een week de krant en categoriseerden
het nieuws dat over kinderen ging.
De uitkomst zag er als volgt uit:
1.

Kinderen als slachtoffers

2. Kinderen op school

(bijna 30%)
(bijna 20%)

3. Kinderen zijn briljant

(17%)

4. Kinderen en politiek

(10%)

5. Kinderen als boosdoeners

(8%)

6. Kinderen die anderen helpen

(4%)
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Opdracht
Zoek in de krant een artikel over kinderen. In welke categorie hoort het
artikel thuis?
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Naam

Klas

Datum

Televisieprogramma’s
in de krant
Elke dag vind je in de krant een overzicht van de
televisieprogramma’s.
Opdracht 1
Kijk naar het televisie-overzicht in je krant, plak het hieronder
(gevouwen) en beantwoord de volgende vragen:
1. Welk programma vind je leuk
om te zien?

4. Hoe lang duurt het?

5. Pak er een andere krant bij.
Noem 2 programma’s die op meerdere dagen worden uitgezonden.
2. Op welk net komt dit programma?

a.

b.
3. Hoe laat begint het?
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naam krant:
datum krant:

Opdracht 2
De krant heeft een overzicht van
de tv-programma’s. Schrijft zij
ook over de tv-programma’s?
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Naam

Klas

Datum

Grappig nieuws
In de krant staat veel nieuws dat niet altijd even
leuk en positief is. Maar er staat ook veel
grappig of fijn nieuws in de krant.
Kijk maar naar de berichtjes hieronder.
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Opdracht
Zoek zelf ook een grappig berichtje in de krant.
Knip het uit en plak het op.
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Naam

Klas

Datum

Met nieuws verbazen
Elke dag staan er wel berichten in
de krant die je twee keer moet lezen
omdat je ze niet kunt geloven.
Bijvoorbeeld over een dief die zijn
gestolen waar aan een agent
probeert te verkopen of over een
kat die een val van de tiende
verdieping overleefd heeft. Met dat
soort berichten kun je anderen
verbazen als je ze verder vertelt.

Opdracht
Zoek een bericht in je krant waar je van opgekeken
hebt. Vertel het aan een vriend of vriendin en kijk hoe
die reageert.
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Naam

Klas

Datum

Ingezonden brieven
In de krant schrijven lezers wat ze van het
nieuws in de krant vinden in de rubriek
'Ingezonden brieven'.

naam krant:
datum krant:

Opdracht 1
Zoek in de krant de pagina met
ingezonden brieven.
Op welke pagina heb je die
gevonden?

Opdracht 2
Kijk naar de voorbeelden hiernaast. Kies 1 voorbeeld uit. Ben je
het eens met de schrijver van de
brief? Waarom?
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Naam

Klas

Datum

Hobby’s in de krant
In een krant staat nieuws en allerlei andere
informatie. Soms zie je ook foto’s van hobby’s in de
krant. Hieronder worden een paar voorbeelden
van mensen getoond die met hun hobby bezig zijn.

Opdracht
Zoek zelf twee foto’s over hobby’s. Knip ze uit en plak
ze hieronder op. Om welke hobby’s gaat het? Ken jij
iemand die deze hobby heeft?
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Naam

Klas

Datum

Nieuws uit Nederland en Europa
Plaats

Opdracht 1

Provincie

Kop

Zoek drie nieuwsberichten uit Nederland.
Noteer de plaatsnaam,
de provincienaam en de
kop in de onderstaande
tabel. Trek een lijn naar
de plaats op de Nederlandse kaart.
Groningen
Friesland
Drenthe
NoordHolland

Flevoland

S

Overijssel

SF

Zuid- Utrecht
Holland
Gelderland

Zeeland

N

NoordBrabant

EE

LV

DK

Limburg

RU

LT
UK
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NL

IRL

BY
PL

D
B

F

L

CZ
A

CH

SLO

UA

SK

MD

H
RO

HR
YU
BIH

BG

I
P

AL

E

MK

TR

GR
MT
CY

Opdracht 2
Zoek drie nieuwsberichten uit Europa. Noteer de
plaatsnaam, de naam
van het land en de kop in
onderstaande tabel. Trek
een lijn naar de plaats
op de Europese kaart.

Plaats

Land

Kop
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Naam

Klas

Datum

Wereldreis
Opdracht
Je gaat een wereldreis maken. Als je de krant goed
leest, zijn er leuke landen en plaatsen waar je naartoe kunt gaan, maar er zijn ook gebieden die je maar
beter kunt overslaan (bijvoorbeeld door oorlogen,
natuurrampen, enzovoort).
A. Neem de krant en ga op zoek naar berichten over
landen/plaatsen die jij graag zou willen bezoeken.
Zoek ze op in de kaart hieronder en kleur ze.
B. Schrijf op om welke landen het gaat. Waarom wil
jij dit land graag bezoeken?
C. Zoek in de krant de landen die je maar beter niet
kunt bezoeken. Geef die een andere kleur.
D. Schrijf op om welke landen het gaat. Waarom sla
je dit land over?
E. Probeer de landen die jij graag zou willen bezoeken, te verbinden. Stippel je ‘wereldreis’ uit.
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Naam

Klas

Datum

Moeilijke woorden
In de krant staan veel woorden en begrippen die je
niet kent. Dat is helemaal niet erg. Als je een bepaald
woord of begrip niet kent, kun je door het lezen van de
tekst vaak toch een idee krijgen van wat het woord of
begrip betekent. En anders zoek je het op in een
woordenboek.

mentaliteit

nihil

conflict

manier van denken
en voelen

niets

ruzie, botsing,
strijd

Kabinet

procedure subsidie

de ministers van
een land

alle stappen die
officieel nodig zijn
om iets te doen

Opdracht

naam krant:
datum krant:
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woord/begrip

geld dat een overheid als steun
geeft aan bepaalde bedrijven,
instellingen of mensen

Zoek vier woorden in de krant die je niet kent. Schrijf
die woorden hieronder op.
Schrijf eerst op wat het woord volgens jou betekent
(lees daarvoor het artikel waar het woord in staat
heel goed).
Zoek het dan op in het woordenboek.

betekenis volgens jou

betekenis volgens woordenboek

1

2

3

4
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Naam

Klas

Datum

Illustraties
Een krant bestaat niet alleen uit tekst. Je vindt
in de krant ook foto’s, tekeningen en kaartjes.
Opdracht
Zoek in je krant een tekening en een landkaartje. Plak ze hieronder op.
Waarom stonden deze tekening en dit landkaartje in de krant denk je?
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40

Naam

Klas

Datum

Waarom staan er foto’s
in de krant?
Een krant zonder foto’s is moeilijk
voor te stellen. Het zou er maar saai
uitzien met alleen tekst. Maar foto’s
staan niet alleen maar in de krant
omdat ze ‘leuk’ zijn.
Bij de krant hieronder staan de belangrijkste
redenen om foto’s in de krant te gebruiken:

1. als bewijs
dat het echt
gebeurd is

4. om emotie
(bijvoorbeeld
blij of boos) op
te roepen

2. om de aandacht
te trekken

5. voor de
afwisseling

3. om het artikel
duidelijker te
maken

6. om een
deel van de
gebeurtenis
te benadrukken

Opdracht
Kies twee foto’s uit je krant. Plak ze op een apart blaadje.
a. Schrijf de naam van de krant en de datum eronder.
b. Schrijf bij elke foto om welke reden(en) deze foto volgens
jou is gebruikt (kijk goed naar de punten hierboven).
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Naam

Klas

Datum

Fotobijschrift
Bij een foto in de krant staat bijna altijd een stukje
tekst dat uitleg geeft over de foto. Dat stukje tekst heet
een bijschrift.
Zonder een bijschrift is een foto vaak moeilijk te
begrijpen. In een bijschrift kan beschreven worden wat op de foto te zien is. Maar een bijschrift
vertelt ook vaak meer dan er op de foto te zien is.

Opdracht l
Zoek in de krant een foto met een bijschrift. Plak de
foto op een apart blaadje of de achterkant. Schrijf er
de naam en de datum van de krant bij.
a. Wat staat er in het bijschrift dat je niet op de foto ziet?

b. Wat zie je op de foto dat niet in het bijschrift staat?

Opdracht 2

41
Hiernaast staan drie artikelen. Kies er één uit.
Teken er een 'foto' bij.
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Naam

Klas

Datum

Kies zelf de
beste krantenfoto's
Elk jaar organiseert Stichting Krant in de Klas de
landelijke Krantenfoto Kinderjury. Op deze
bijeenkomst kiest een kinderjury uit een groot aantal
foto's de vier beste krantenfoto's van het jaar in de
categorieën: binnenland, buitenland, regio en sport.
Uit deze vier winnende foto's wordt uiteindelijk de
Krantenfoto van het Jaar gekozen.
Opdracht
Kijk (een week lang) in de krant. Kies zelf een binnenlandse, een buitenlandse,
een regionale en een sportfoto die jij het beste vindt. Plak ze hieronder (gevouwen) op of plak ze op een apart blaadje. Leg je keuze van de foto's uit.

Binnenland

Buitenland

Gekozen omdat:

Gekozen omdat:

Regionaal

Sport

Gekozen omdat:

Gekozen omdat:
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Naam

Klas

Datum

Krant en (Jeugd)journaal
Niet alleen de krant vertelt je wat er in de wereld
gebeurt. Ook de radio geeft nieuws en de televisie
heeft dagelijks journaaluitzendingen en zogenaamde
actualiteitenprogramma’s waarin het nieuws wat
meer wordt uitgelegd. Misschien kijk je zelf naar het
Jeugdjournaal. De naam zegt het al. Het is een
televisiejournaal speciaal voor jongeren.
Opdracht
Kijk naar het Jeugdjournaal en het gewone
journaal en noteer de
onderwerpen. Pak de
krant van die dag erbij.
Beantwoord de volgende
vragen:

1. Welke onderwerpen uit het (Jeugd)journaal staan ook in de krant van die dag?

naam krant:
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datum krant:
2. Welke onderwerpen staan niet in de krant? Staan die onderwerpen wel de
volgende dag in de krant?

3. Welke onderwerpen kwamen wel voor in het (Jeugd)journaal, maar niet in het
gewone journaal?
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Naam

Klas

Datum

Internet, tv, teletekst,
radio en de krant
De media die
hierboven staan
brengen nieuws,
allemaal op een
eigen manier.

Voor deze opdracht moet je op 2 verschillende
tijdstippen naar het journaal kijken of luisteren
of op 2 verschillende tijdstippen op internet of
teletekst kijken.

Opdracht 1a
Kijk (of luister) met de klas vandaag naar het journaal en (of) kijk op internet of teletekst.
Schrijf een nieuwsitem dat je bij de eerste keer kijken
/lezen/luisteren opviel, zo uitgebreid mogelijk op.

Opdracht 2
a Door welk medium vind je dat je het snelst geïnformeerd werd?

Waarom?

Opdracht 1b
Kijk (of luister) op een later moment nogmaals naar
het nieuws. Wordt er weer aandacht besteed aan het
nieuwsitem dat jij bij opdracht 1a hebt opgeschreven?

Waren er nog verschillen tussen het nieuws op
tijdstip 1 en tijdstip 2?
Zo ja, wat waren die verschillen?

b. Door welk medium vind je dat het meest uitgebreid
geïnformeerd werd?

Waarom?
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c. Welk medium vind je het meest betrouwbaar?

Opdracht 1c

Waarom?

Is over dit item ook in jouw krant nieuws te vinden?
Zo ja, Knip de kop uit en plak hem hieronder op.
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Naam

Klas

Datum

Internet en papieren krant
Kranten worden van oudsher op papier gedrukt
maar sinds een paar jaar zijn ze ook op internet
te vinden.
Ga naar de site van Krant in de Klas
(www.krantindeklas.nl) en klik bij “Over
dagbladen” ‘dagbladen on-line’ aan.
Kies uit de lijst dagbladen een krant die jij
ook in papieren vorm hebt.

naam van de krant

Bekijk de beginpagina van de digitale krant goed. Vergelijk deze
met de papieren krant voor je.

Opdracht 2

Opdracht 1
Kun je een verschil en een overeenkomst vinden?

Kun je wat voor- en nadelen bedenken van de papieren krant en van de
krant op internet?

VOORDELEN

VERSCHIL
papieren krant

krant op internet

OVEREENKOMST

NADELEN
papieren krant

krant op internet

Opdracht 3
Kun je je ook op een internetkrant
abonneren of is hij voor iedereen
toegankelijk?
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Naam

Klas

Datum

Kranten op internet
Niet alleen verschillen papieren kranten van
kranten op internet. Internetkranten
verschillen ook onderling erg sterk.
Ga naar de site van
Krant in de Klas
(www.krantindeklas.nl) en
kies bij “Over dag-bladen” uit
de lijst van Dagbladen on-line
een digitale krant. Klik deze
open. Bekijk deze goed. Open
nu een andere link.

Krant op internet 1
Krant op internet 2
Opdracht 2

Opdracht 1

Wat is er te zien op de pagina’s van de kranten? Kruis aan.

Wat valt je het eerste op?

KRANT 1
nieuws

46
Lijken de internetpagina’s op
elkaar?

de naam van de krant
links naar andere delen v. d. krant
reclame
prijs van de krant
puzzel

Noem één overeenkomst en één
verschil.

bon om abonnee te worden
foto’s
tekeningen
het weer
adres van de papieren krant
logo van de krant
meningen
sport
column

Stichting Krant in de Klas - Praktijkboek primair onderwijs groep 7/8

2

Naam

Klas

Datum

Krant voor iedereen
In de krant staat voor iedereen wel wat. Wat jij
misschien niet interessant vindt, is wel
belangrijk voor een ander.

Opdracht
a. Plak (gevouwen) hieronder één
bericht uit de krant dat interessant is voor degene die
erboven genoemd staat.
b. Schrijf erbij waarom je juist dat
bericht hebt gekozen.

a. jouw leraar

b. jouw vader/moeder/
ander familielid

c. een fietser

Omdat:

Omdat:

Omdat:

d. iemand die een baan
zoekt

e. iemand van jouw
leeftijd

f. iemand die
met vakantie wil

Omdat:

Omdat:

Omdat:
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Naam

Klas

Emoties en de krant
Sommige berichten in de krant
maken je blij en andere berichten
maken je bedroefd.
Opdracht
Zoek vijf foto’s of berichten die passen bij de gezichtjes. Plak ze op en schrijf erbij waarom dat gevoel bij
dat bericht hoort.

vrolijk

verbaasd

verdrietig

woedend

48

bedenk zelf
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Datum

Naam

Klas

Datum

Kranten lezen en school
Kranten lezen maakt je wijzer. Ga
maar eens op zoek naar minstens
vijf krantenknipsels die bij je schoolvakken passen. Vul de tabel in.

Vakken

Krantenkop die bij een vak past

Lichamelijke oefening
Zwemmen
Taalactiviteiten
Taal
Lezen
Schrijven
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Rekenen en Wiskunde
Engels
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Natuur
Verkeer
Tekenen
Godsdienst
Muziek
Handvaardigheid
Sociaal/emotionele
omgang
Ander vak:
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Naam

Klas

Beroepen in de krant
Wanneer de minister-president
van Nederland in het ziekenhuis
ligt, is dit nieuws en schrijven alle
kranten erover.

Opdracht 1
Zoek bij 3 van de volgende
beroepen een artikel in de
krant. Welk belangrijk
persoon hoort daarbij?
Knip de koppen uit.
● acteur
● buitenlandse minister
● presentator
● lid van de koninklijke

familie
● muzikant
● minister president
● sportman

Waarom is hij of zij in het nieuws?
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Opdracht 2
Ben je nog andere beroepen tegengekomen in de krant?
Knip 3 beroepen uit en plak ze hieronder op.
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Datum

Naam

Klas

Datum

Spreekbeurt
Opdracht
Jij moet op een buitenlandse
school voor je leeftijdgenoten een
spreekbeurt houden over Nederland. Knip uit de krant een foto,
een bericht en een advertentie die
je bij je spreekbeurt gaat gebruiken. (Het bericht, de advertentie
en de foto moeten dus iets vertellen over Nederland.) Plak ze
hieronder (gevouwen) op. Leg je
keuze uit.

naam krant:
datum krant:
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Naam

Klas

Datum

Krantenquiz
Opdracht

naam krant:

Maak een quiz voor een klasgenoot. Kijk in de krant
en bedenk vragen bij de krantenelementen die
hieronder in de quiz staan. Een klasgenoot moet de
antwoorden op jouw vragen kunnen vinden in de
krant.

1 Een grote advertentie

datum krant:

2 Een sportuitslag

3 Het weer
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4 Een kleine advertentie

5 De televisie

6 Belangrijk nieuws uit
een Europees land
7 Een foto

8 Eigen vraag
9 Belangrijk nieuws
uit eigen land
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Naam

Klas

Datum

Op zoek naar de schat

Drie meter hoge
muur van dik
beton
Vleesetende
wilde dieren
wachten je op

Hier is
het
spekglad
omdat de
grond is ingesmeerd
met groene zeep

20 meter
diepe
gracht die
4 meter
breed is
en waar
piranha’s in
zwemmen
Hier is
het 40
graden
onder
nul
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Opdracht
naam krant:
datum krant:

Op het kaartje zie je waar een schat ligt. Voor je de schat kunt bereiken,
moet je een aantal hindernissen overwinnen. Dat lukt alleen met behulp
van je krant. Hoe kom je bijvoorbeeld over die 3 meter hoge muur van
dik beton? Kijk in je krant en misschien zie je een advertentie van een
ladder die te koop wordt aangeboden of lees je een bericht van een
hoogspringer die met polsstokhoogspringen meer dan 3 meter hoog heeft
gesprongen. Alles mag, zolang het maar uit de krant komt.
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Naam

Klas

Datum

Vrije tijd
In de krant staat niet alleen nieuws. Zo vind je
elke dag het overzicht van radio- en tvprogramma’s in de krant. Je leest het
weerbericht en je kijkt de advertenties in. Ook
films en toneeluitvoeringen staan in de krant.
Opdracht
Maak met behulp van de krant
een dagprogramma voor jezelf, of
voor iemand die bij je op bezoek
komt. Je mag niet thuisblijven!
Dus naar de supermarkt voor een
speciale aanbieding, naar de
bioscoop, een pretpark, een
buurtvergadering, enz. Schrijf op
wat je gaat doen. Noteer waar
nodig het tijdstip. Plak het bericht
of de advertentie erbij.

Dagprogramma voor:
Ochtend

Middag

Avond
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