
 

Zo houd je een nieuwskring in de bovenbouw 
 
Stap 1: Je zoekt eerst nieuws uit. 
• Kies uit een krant of van internet minimaal 5 verschillende nieuwsartikelen. 
• Zoek verschillende soorten nieuws uit. Bijv. grappig nieuws, slecht nieuws, goed nieuws, politiek 

nieuws. Let ook op: regionaal (in de gemeente/ provincie), nationaal (Nederland) en internationaal 
(wereldwijd) nieuws.  

 
Stap 2: Je gaat het nieuws doorlezen. 
• Onthoud de belangrijkste zaken uit het artikel, schrijf ze in steekwoorden of korte zinnen op. 
 
Stap 3: Je gaat ordenen. 
• Kies per artikel het gedeelte dat je in je eigen woorden wilt vertellen. 
• Plak de artikelen op een blad, zodat je het duidelijk kunt laten zien of verwerk de artikelen in een 

PowerPointpresentatie.  
• Schrijf bij elk artikel een paar sleutelwoorden of korte zinnetjes op.  
• Gebruik dit blaadje als spiekbriefje tijdens je nieuwskring.  
• Kies een artikel dat je uit gaat diepen. Zoek in meerdere kranten en/ of op internet naar 

achtergrondinformatie. Over dit artikel vertel je meer dan alleen wat er in het artikel staat. Zijn er oudere 
artikelen over dit onderwerp? Stel jezelf de vraag: waarom is dit nieuws?    

 
Stap 4: Je gaat de nieuwskring oefenen. 
• Oefen hardop wat je wilt vertellen. Gebruik je eigen woorden. Spiek als het nodig is. 
• Probeer te bedenken wat kinderen aan jou kunnen vragen over het nieuws. Kun je daar antwoord op 

geven?  
 
Stap 5: Waar let je op bij de presentatie van de nieuwskring. 
• Gebruik het spiekbriefje alleen als geheugensteuntje en lees geen zinnen voor. 
• Vertel alles in je eigen woorden. 
• Door de zenuwen ga je vaak te snel of te zacht praten. Let er op dat je duidelijk praat.  
• Houd de zinnen kort en gebruik niet te moeilijke woorden of leg de moeilijke woorden uit. 
• Probeer wriemelen, wiebelen of dat soort dingen te voorkomen. 
• Probeer tijdens het vertellen goed de kring rond te kijken. 
• Let er op dat je artikelen goed zichtbaar zijn voor iedereen. 
• Tip: neem spullen mee die met je nieuwskring te maken hebben.  
• Laat de kinderen aan het eind vragen aan je stellen. 
• Je kunt plaatjes/ filmpjes ook op het digibord via een PowerPoint laten zien. De PowerPoint dient als 

ondersteuning van je presentatie, jij presenteert. Test op school minimaal één dag van tevoren of 
alles werkt. 

 
Tijdens de presentatie wordt er gelet op het volgende: 
Inhoud  
0 Je kunt vertellen waar je het nieuws gelezen (bronnen) hebt en waarom je voor het artikel hebt  
   gekozen. 
0 Je stipt verschillende soorten artikelen aan (bijvoorbeeld: niet alleen maar sportartikelen). Je hebt  
   regionaal, landelijk en internationaal nieuws in je kring. 
0 Je hebt 1 artikel wat uitgebreider uitgediept (je vertelt ons iets meer over het onderwerp, dan alleen  
   het artikel zelf. Je gaat dieper op het onderwerp van het artikel in). 
0 Je kunt de moeilijke woorden voldoende toelichten.  
0 Kun je vragen beantwoorden die de kinderen aan je stellen? 
Presentatie  
0 Je praat duidelijk en bent goed te verstaan.  
0 Je wist de informatie goed en duidelijk aan ons over te brengen, zonder voor te lezen (tip: gebruik  
   steekwoorden). 
0 Kijk je voldoende de kring rond? 
0 Je PowerPoint of de spullen die je meegenomen hebt zien er verzorgd uit en bieden 
ondersteuning   
   aan het nieuws.  
0 Duurt de nieuwskring, alles bij elkaar, ongeveer 15 minuten?  


