Lesbrief

Verzamel/citeer je bronnen!

Schuilt er in jou een geboren columnist? Of
schrijf jij zonder moeite een nieuwsartikel?
Dan is deze lesbrief wat voor jou! Je leert
hoe je op een makkelijke manier
informatiefragmenten uit verschillende
bronnen bij elkaar brengt, hoe je ze ordent
én bewaart. Dat doe je in een tool:
Mattermap. Die tool kun je natuurlijk ook
gewoon gebruiken als je een werkstuk moet
maken. Zo heb je binnen no-time alle
informatie op een rijtje! Oh, en een leuk
weetje: journalisten gebruiken deze tool
ook!
à De docent leest de volgende stellingen voor. Ben je het ermee eens? Ga dan staan.
Ben je het ermee oneens? Ga dan zitten.
Stellingen:
“Dierentuinen moeten worden afgeschaft.”
“Openbaar vervoer moet gratis worden.”
“Je moet zelf op school mogen kiezen wat je wilt leren.”
“Alle leerlingen moeten gratis laptops of tablets krijgen.”
“Smartphones moeten verboden worden op scholen.”
à Ga nu zelf aan de slag met allerlei verschillende meningen. Doe dat zo:
Stap 1. Kies een onderwerp waar je een artikel of column over wilt schrijven.
Je mag het onderwerp uit de eerste opdracht kiezen of denk bijvoorbeeld aan een
onderwerp uit het nieuws, zoals:
• Faillissementen van winkels
• Kleinschalige vluchtelingenopvang
• Drukke spitsuren in de trein
• …
Stap 2. Maak een account aan op Mattermap.
• Ga naar http://mattermap.nl/
• Maak een account aan door op ‘Gratis account’ te klikken en je gegevens in te
vullen.
• Sleep de Map this!-button naar je bladwijzerbalk.
• Nu kun je aan de slag!
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Stap 3. Verzamel zoveel mogelijk informatie.
Zoek op internet naar meningen en informatie over dit onderwerp. Selecteer de
informatie die je belangrijk vindt en klik daarna op de Map this!-button om het citaat te
verplaatsen naar jouw Mattermap. Let op dat je zo veel mogelijk verschillende meningen
selecteert en informatie haalt uit verschillende bronnen. Denk daarvoor aan:
• voordelen en nadelen
• de volgorde van de gebeurtenissen
• problemen en oplossingen
• gevolgen voor economie, milieu, onderwijs etc.
Stap 4. Deel de informatie in.
• In het midden van je Mattermap zet je het onderwerp dat je gekozen hebt,
bijvoorbeeld: kleinschalige vluchtelingenopvang.
• Daaromheen kun je ‘Nieuwe posities’ aanmaken (klik rechts bovenin de hoek op
de +). Hier zet je de hoofdthema’s of de verschillende kanten die je hebt
opgezocht over je verhaal. Zoals ‘voorstanders’, ‘tegenstanders’, ‘voordelen’,
‘nadelen’ etc.
• Sleep je citaten naar de juiste posities.
à Schrijf nu een artikel of column.
Nu je alle informatie hebt, kun je gaan schrijven! Kies of je een nieuwsartikel of column
schrijft. Gebruik de informatie uit je Mattermap om een lopend verhaal te maken.
Een nieuwsartikel is:
O beschrijvend
O objectief (de schrijver geeft feiten weer en niet zijn mening)
Een column:
O is amuserend
O is subjectief (het geeft de mening van de schrijver weer)
O kan persoonlijke anekdotes bevatten

Tips:
⇒ Stuur je column naar metronieuws en doe mee met de lezerscolumn:
http://www.metronieuws.nl/lezerscolumn
Laat ons dit via @TumultNL weten, dan kunnen we op je stemmen!
⇒ Probeer je nieuwsartikel bijvoorbeeld naar nu.nl te sturen:
http://www.nu.nl/colofon.html

