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Voor de docent: 
 
Met de boekopdracht ‘een krant maken’ is het mogelijk te differentiëren, bijvoorbeeld voor 
vmbo, havo, vwo, of brugklas vs tweede klas. 
Je hebt de mogelijkheid voor een klassenopdracht, in kleine groepjes of een individuele 
opdracht. 
 
De leerlingen maken een krant over de oorlog in Syrië. Ze doen dit aan de hand van het boek 
Doorlopen waarbij ze nieuwsberichten schrijven en beeldreportages maken. 
De opdrachten zijn duidelijk omschreven op het leerlingenblad. 
 
 
Uitwerking 
Stel aan elk groepje/tweetal/leerling een sjabloon van de krant beschikbaar. Hier kan de 
leerling zien hoeveel ruimte er is voor de opdracht en wat de opdracht inhoudt. De 
opdrachten staan ook uitgeschreven op het leerlingenblad.  
Voor de uitwerking zijn er zijn vier differentiatie-opties:  
 

1. Leerlingen werken rechtstreeks in het sjabloon. Dit vergt wel wat ervaring met Word. 
De meeste objecten staan vast, maar toch is het mogelijk dat al typende objecten 
gaan verspringen. Dit moet de vormgever dan weer even goed zetten voordat de 
krant geprint kan worden. Verleen hier zo nodig hulp bij. 
Tekeningen kunnen ingescand worden en dan geplaatst, of ze kunnen na het 
uitprinten opgeplakt worden.  

2. De tweede optie is helemaal knippen en plakken. Print één leeg sjabloon. Elk groepje 
levert zijn opdracht bij de redactie en vormgeving aan. De vormgever zorgt dat alles 
geknipt en geplakt op zijn plek komt in het lege sjabloon. 

3. Kopieer het lege sjabloon op A3-formaat. De leerlingen hebben zo meer ruimte voor 
de artikelen of voor een groter lettertype. Elk groepje levert zijn opdracht in bij 
redactie en vormgeving. Artikelen met tekst worden digitaal aangeleverd. Zo kan de 
vormgever alles op het juiste formaat printen, uitknippen en op de A3-krant plakken. 
De krant kan hierna eventueel gekopieerd worden. 

4. De leerlingen – van de klas, de groepjes of individueel – maken een geheel eigen 
vormgeving op A4- of A3-formaat. 

 
 
Journalisten, redactie en vormgeving 

Vmbo/brugklas/klassenopdracht 
Leerlingenblad1 is voor de geleide opdracht/klassenopdracht 

 
Journalisten 
Verdeel de klas in tweetallengroepjes die samenwerken aan de opdrachten. Je kunt er ook 
voor kiezen sommige leerlingen alleen te laten werken, al naar gelang je 
groepssamenstelling en wat de leerlingen aankunnen. 
 
Redactie 
Laat de leerlingen ook een redactie instellen, ook dit kan het beste een tweetal zijn. Twee 
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zien meer dan één! De redactie verzamelt alle artikelen, geeft eventueel feedback voor 
kleine verbeteringen en zorgt dat er geen typ- en spelfouten meer in artikelen staan. 
 
Vormgeving 
Wijs een vormgever of een aantal vormgevers aan (of laat hiervoor kiezen). De vormgevers 
zorgen ervoor dat alles mooi op zijn plek staat in de krant. 
Het sjabloon biedt hierbij houvast. Het sjabloon is op A4-formaat.  
 
 

Havo/vwo/tweede klas 
Leerlingenblad 2 is voor havo/vwo/tweede klas 

 
Krant in groepjes 
Laat de leerlingen in een groep van 4 tot 6 kinderen de hele krant maken. Er zijn dus 
meerdere kranten per klas. De leerlingen verdelen de rollen van journalist, redactie en 
vormgeving onderling. 
 
Individueel of tweetallen 
Laat in tweetallen of per leerling individueel een hele krant maken. Reduceer eventueel het 
aantal opdrachten (keuzevrijheid?). Het sjabloon dient enkel als voorbeeld. De leerlingen 
maken zelf een keuze uit een door jou vastgesteld aantal opdrachten. Geef dan een verplicht 
totaal aantal opdrachten en een verplicht aantal met tekst. De opdrachten zijn duidelijk 
omschreven op het leerlingenblad. Elke leerling voert alle rollen uit. 
 
Tip: Je kunt het sjabloon en de opdrachten ook voor andere boeken naar keuze inzetten! 
 
 
Beoordeling 
Reik een lijstje uit met eisen waaraan de krant moet voldoen of een lijstje punten waarop je 
gaat letten bij de beoordeling van de opdracht. 
 


