Waarom volgen
mensen het nieuws?
Radio, televisie, onafhankelijke nieuwssites en kranten die het nieuws
verzorgen, hebben een belangrijke taak: ze moeten de burgers informeren.
Er zijn wel 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.
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Laat de leerlingen brainstormen over waarom mensen al dan niet nieuws volgen.
Geef hen ook enkele kranten.
TIP
De enquête of het nieuwsdagboek aan het begin van de bundel helpt je op weg om hier
dieper op in te gaan.
TIP
Verdeel de klas in verschillende groepen. Laat hen nadien doorschuiven zodat de leerlingen
elkaars notities kunnen bekijken en verder aanvullen.
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Bespreek de standpunten nadien klassikaal en noteer op het bord waaraan de
leerlingen allemaal denken. Koppel dit nadien aan de verschillende functies van nieuws.
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Verwerking: Laat de leerlingen in de krant of online op zoek gaan naar verschillende
artikels over de functies van nieuws en maak een nieuwscollage met de klas. Hang
de artikels omhoog onder de verschillende functies.
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EXTRA OPDRACHT- Een dag in het leven van een krant
Neem 1 exemplaar van de krant mee naar huis. Leg de krant op een druk bezochte plek bij je thuis: op de keukentafel, in de woonkamer, …
Ga op de uitkijk staan. Wat gebeurt er met de krant? Wordt ze gebruikt om
aardappelen op te schillen, een vlieg dood te meppen of wordt er ruzie gemaakt
over wie het eerst de strips of televisiepagina’s mag lezen?
Schrijf je verhaal in enkele regels op en vertel het de volgende dag in de klas.
Maak daarbij ook een foto van jezelf op je favoriete leesplek. In een boom,
ondersteboven aan je schommel, in bad of gewoon gezellig in de zetel: shoot!

Nieuws geeft ons iets om over te babbelen. Je kan meepraten over diverse onderwerpen op school, op het
werk, met je familie en vrienden,…
Nieuws kan ons ook helpen om belangrijke beslissingen te maken in
ons leven. Je gaat bijvoorbeeld niet
investeren in een bepaalde bedrijven als je weet dat ze met financiële
moeilijkheden kampen. Je gaat ook
misschien liever niet op reis naar een
land of stad waar net een aanslag
werd gepleegd. Nieuws kan je ook
helpen een politieke keuze te maken:

Achtergrond
informatie

1

via het nieuws kom je meer te weten
over politici, de standpunten van een
partij, hun aanpak van bepaalde problemen,…

−−

Nieuws heeft verschillende functies:
−− laatste nieuws, context en
informatie (toelichting en achtergronden bij het nieuws)
−− opinie (meningen over actuele
onderwerpen)
−− kennis (inzicht in maatschappelijke/wetenschappelijke
ontwikkelingen)

−−

−−

−−
−−

verslag (meebeleven van gebeurtenissen en evenementen)
agenda (praktische informatie
over diensten, activiteiten,
producten)
advies (adviezen over persoonlijke/maatschappelijke
vraagstukken)
amusement (vermaak, verstrooiing, tijd doden)
interactie (platform voor uitwisseling van mededelingen,
opvattingen, gevoelens)

