
LESBRIEF OP DE REDACTIE!

Op de redactie

Kies met de klas een onderwerp.

Kies bijvoorbeeld iets van aardrijkskunde, geschiedenis of 
biologie. Daar kun je goed een krant of tijdschrift over maken. 
Maar breuken of werkwoordspelling kunnen natuurlijk ook!

Maak afspraken.

Denk aan:
• Werken jullie alleen, in tweetallen of in groepjes?
• Welke deelonderwerpen onderzoeken jullie?
• Wanneer moet je onderzoek klaar zijn?
• Hoe houden jullie elkaar op de hoogte?
• Hoe worden alle teksten verzameld?
• Hoe lang mag je tekst zijn?
• Wat voor soort teksten schrijven jullie?

Doe onderzoek.

Iedereen begint als onderzoeker en journalist. Je gaat op onderzoek uit. Zoek op internet, 
in informatieve boek, in schoolboeken en in andere handige informatiebronnen. Gebruik de 
informatie om jouw tekst te schrijven.

Verdeel de taken.

Op een redactie heb je allerlei taken. Deze taken moeten in ieder geval gebeuren:
• Spelling controleren.
• Plaatjes zoeken.
• Tekeningen maken.
• Opmaak (zorgen dat het er netjes uitziet).
• Planning maken en in de gaten houden.

Maak jullie krant of tijdschrift.

Ga met z’n allen aan de slag. Maak genoeg tijdschriften of kranten voor de hele klas, en een 
paar extra: leuk voor de schoolbieb of andere klassen!

Eens in de zoveel tijd wil je leerkracht weten wat je geleerd 
hebt. Met een toets bewijs je dan wat je kunt. Handig, maar 
niet altijd even leuk. Daarom doen jullie het nu een keertje 
anders! Met deze lesbrief maken jullie een krant of tijdschrift. 
De klas als redactie dus!

Voorbeeld:
In een krant over de VOC schrijf 
je over de oprichting, het dagelijks 
leven in die tijd, de kruiden en 
specerijen waarin werd gehandeld, 
de landen waarmee handel werd 
gedreven, enz.

Soorten teksten:
• Informatieve teksten
• Verhalen
• Columns
• Reclames
• Strips
Enz.

Maak de krant/het tijdschrift ....
... met een online tool (zoals www.jilster.nl).
... digitaal maar niet online (zoals Word).
... op papier (zelf knippen en plakken).


