
Mediawijsheid 
Maak je eigen journaal!

Om een filmpje te maken moeten er 
veel dingen gebeuren. 
Daarom wordt er vandaag gewerkt in 
groepjes. Goed om te weten: je moet 
voor ongeveer 1 minuut aan 
filmmateriaal verzamelen. 

- 5 minuten: Kies een groep min 4 
personen! (Let op: minimaal 5 
groepen)

     Gedaan? Ga naar stap 2

Stap 1   |   Wat vormt een journaal? 
[ ca. 10 minuten]

Stap 2   |   Redactievergadering 
[ ca. 15 minuten]
Als het onderwerp duidelijk is is het 
tijd voor de taakverdeling. 

Wie is de regisseur? De regisseur 
heeft het overzicht en houdt het 
verhaal en de planning in de 
gaten en zorgt dat iedereen zijn/
haar taken uitvoert.  

Wie is de cameraman/vrouw?  
De cameraman/vrouw zorgt 
ervoor dat alles netjes op film 
komt te staan. Hiervoor kun je 
jouw telefoon voor gebruiken.  

Stap 3    |   Informatie verzamelen 
[ ca. 10 minuten]

Inleiding docent 
[ ca. 15 minuten] via Keynote

Stappenplan les 1 Wie is de geluidsman/vrouw?  
De geluidsman zorgt voor 
passende opnames bij het filmpje. 
Dit kan zowel ingesproken tekst 
zijn als geluidsopnamen die je 
kunt vinden op het internet. 

Wie is/zijn de acteur(s)?  
De acteurs spelen in de film en 
vertellen de juiste informatie.  
De acteurs kunnen gebruik maken 
van kostuums.  
 
  Geregeld? Laat dit controleren.  
  Ieder groepje krijgt een thema

        uitgereikt aan de hand van een
        werkblad van de docent.

• 
Op het werkblad wat je hebt 
gekregen staat ruimte om samen 
te noteren welke onderwerpen je 
gaat gebruiken en wat je daarvoor 
nodig hebt. Hier gaan we in de les 
aan werken. Aan de regisseur de 
taak om een goede taakverdeling 
te maken, zodat jullie dit als 
huiswerk thuis af kunnen maken. 

 

1. Welke rubrieken hebben jullie 
gekozen van de werkbladen?

 

Rubriek 

_______________________ 

 

Bedenk samen waarover jullie 

het filmpje/journaal gaan 

maken.

2.  Probeer een onderwerp te 
vinden wat voor ieder groepslid 
interessant is. 

3.  Vul samen met je groepje het 
werkblad in. 

4.  Verdeel de taken, zodat 
iedereen weet wat die moet 
doen en ergens mee bezig kan 
zijn. 

• 
Om een goed nieuwsitem te kunnen 
maken heb je achtergrondinformatie 
nodig over je thema. Gebruik 
hiervoor het internet. Voor ieder 
groepje zal deze zoektocht anders 
zijn. Een handige site om de juiste 
nieuwsrubrieken te raadplegen is die 
van teletekst. 

• 
Alle informatie die van belang is over 
je onderwerp sla je op in je mapje 
Mediawijsheid: Media & Privacy. Ga 
ook opzoek naar leuke achtergrond 
foto’s of filmpjes die je toe kunt 
passen door middel van het green 
screen, want die kunnen we voor 
deze opdracht inzetten! 

  Heb je alle stappen doorlopen?  
Heel veel plezier en succes de 
komende lessen.



STREAM TIPS


