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STAP 4 | FILMEN
[ CA. 25 MINUTEN]

De leerlingen gaan filmen, ze kunnen hiervoor een 
iPad of smartphone gebruiken.

Ook denken de leerlingen na over het volgende:

• Waar ga je filmen? 
 (in school/buiten school? 
 In de workshop-lokalen?)
• Wanneer en hoelang heb je het green screen nodig?

  Gedaan? Ga naar stap 5.

STAP 1 | INDELING
[ CA. 10 MINUTEN]

Om een filmpje te maken moeten er veel dingen 
gebeuren. 
Vandaag werken de leerlingen in groepjes, waarbij een 
goede taakverdeling belangrijk is.

• 5 minuten: Leerlingen kiezen groep
• 5 minuten: Leerlingen kiezen rubriek

  Gedaan? Ga naar stap 2.

STAPPENPLAN DOCENT
Maak je eigen journaal!

STAP 3 | TAAKVERDELING
[ CA. 5 MINUTEN]

Als de onderwerpen duidelijk zijn is het tijd voor 
de taakverdeling binnen de groepjes/rubrieken. 
De leerlingen noteren dit op de leerlingen-werkbladen 
die zijn uitgedeeld.

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

2.  Wie is de cameraman/vrouw? 

3.  Wie monteert er ? 

4.  Wie zoek(en) er afbeeldingen voor 
  het green screen?

5.  Wie is/zijn de acteur(s)? 
  De acteur(s) spelen in de film en vertellen de  
  juiste informatie. De acteurs kunnen gebruik 
  maken van kostuums. 

  Geregeld? Ga naar stap 4.

STAP 5 | MONTEREN
[ CA. 45 MINUTEN]

De leerlingen gaan het filmpje monteren in iMovie. 
Het is belangrijk om van alle fragmenten een logisch 
en helder verhaal te maken, waarmee je de kijker 
boeiend nieuws kan laten zien.

Bij onduidelijkheden kunnen jullie tutorials bekijken via
Google/Youtube. Daar kan je o.a. zien hoe je kunt
monteren in iMovie.
  
  Workshop afgerond!

STAP 2 | SCRIPT
[ CA. 15 MINUTEN]

• De leerlingen bepalen, als groep, 
 wat voor filmpje/nieuwsitem ze willen maken.
• De leerlingen moeten proberen een item te kiezen  
 dat voor iedereen interessant is. 
• De leerlingen gaan op zoek naar informatie over  
 het onderwerp. Ook gaan zij op zoek naar 
 bruikbare achtergronden voor het green screen. 
 Dit kunnen zowel foto’s als filmpjes zijn.

  Gedaan? Ga naar stap 3.
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STAP 4 | FILMEN
[ CA. 25 MINUTEN]

Jullie gaan filmen. Jullie kunnen hiervoor een iPad of 
smartphone gebruiken.

Ook denken jullie na over het volgende:

• Waar ga je filmen? 
 (in school/buiten school? 
 In de workshop-lokalen?)
• Wanneer en hoelang heb je het Green Screen nodig?

        Gedaan? Ga naar stap 5.

STAP 1 | INDELING
[ CA. 10 MINUTEN]

Om een filmpje te maken moeten er veel dingen 
gebeuren. 
Vandaag werken jullie in groepjes, waarbij een goede 
taakverdeling belangrijk is.

• 5 minuten: Leerlingen kiezen groep
• 5 minuten: Leerlingen kiezen rubriek

          Gedaan? Ga naar stap 2.

STAPPENPLAN LEERLING(EN)
Maak je eigen journaal!

STAP 3 | TAAKVERDELING
[ CA. 5 MINUTEN]

Als de onderwerpen duidelijk zijn is het tijd voor 
de taakverdeling binnen de groepjes/rubrieken. 
Jullie noteren dit op de leerlingen-werkbladen 
die zijn uitgedeeld.

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

2.  Wie is de cameraman/vrouw? 

3.  Wie monteert er ? 

4.  Wie zoek(en) er afbeeldingen voor 
  het green screen?

5.  Wie is/zijn de acteur(s)? 
  De acteur(s) spelen in de film en vertellen de 
  juiste informatie. De acteurs kunnen gebruik 
  maken van kostuums. 

         Geregeld? Ga naar stap 4.

STAP 5 | MONTEREN
[ CA. 45 MINUTEN]

Jullie gaan het filmpje monteren in iMovie. Het is 
belangrijk dat jullie van alle fragmenten een logisch en 
helder verhaal maken, waarmee je de kijker boeiend 
nieuws kan laten zien.

Bij onduidelijkheden kunnen jullie tutorials bekijken via
Google/Youtube. Daar kan je o.a. zien hoe je kunt
monteren in iMovie.
  
     Workshop afgerond!

STAP 2 | SCRIPT
[ CA. 15 MINUTEN]

• Jullie, als groep, bepalen wat voor 
 filmpje/nieuwsitem jullie willen maken.
• Jullie moeten proberen een item te 
 kiezen dat voor iedereen interessant is. 
• Jullie gaan op zoek naar informatie over het 
 onderwerp. Ook gaan jullie op zoek naar 
 bruikbare achtergronden voor het green screen. 
 Dit kunnen zowel foto’s als filmpjes zijn.

  Gedaan? Ga naar stap 3.
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WORKSHOP NIEUWS
Maak je eigen journaal!

In deze workshop leren jullie om je eigen journaal te maken. In teamverband en op basis van actueel binnenlands en buitenlands nieuws bepalen jullie eerst in een ‘redactievergadering’ 
de onderwerpen voor het journaal. 

Het is ontzettend belangrijk dat jullie gaan nadenken over welke items er aan bod komen en goed stil staan bij: welke keuzes maak je en waarom? Vervolgens ga je met camera’s op pad of blijf 
je op school om zelf interviews op te nemen. Uiteindelijk ga je de video’s monteren tot een professioneel journaal. Tot slot worden de verschillende journaals samen bekeken en beoordeeld.

DE PRESENTATOR
Als presentator open je het 

journaal. Ook kondig jij het nieuws 
aan en verbind / praat je de 
verschillende nieuwsitems 

aan elkaar. 

DE WEERVROUW/MAN
Als weervrouw of -man sluit jij het 
journaal af met een weerbericht. 
Ook monteer je samen met de 
presentator de losse video’s tot 

één kloppend journaal.

Voor elkaar 
filmen.

Wie filmt er uit 
je groepje.

DE RUBRIEKEN
Er zijn vier opties. Als je 

verantwoordelijk bent voor 
een rubriek zorg je voor je 

eigen informatie. Ook ben je 
verantwoordelijk voor het
monteren van de video.

De opnames kunnen in of buiten 
de school worden gemaakt.

Green screen nodig? 
 Overleg met elkaar!

Help elkaar met het monteren.

Gun elkaar een rustige werkruimte.

ROLVERDELING LOCATIE



ROL: DE PRESENTATOR
Maak je eigen journaal!

Als presentator open je het journaal. Ook kondig jij het nieuws aan en verbindt / praat je de verschillende nieuwsitems aan elkaar. 
Ook monteer je samen met de weervrouw/man de losse video’s tot één kloppend journaal. Vaak is het makkelijker je tekst te onthouden als je deze eerst opschrijft, 
hieronder is daar ruimte voor.

OPENING AFSLUITING



ROL: DE WEERVROUW/MAN
Maak je eigen journaal!

Als weervrouw of -man sluit jij het journaal af met een weerbericht. 
Ook monteer je samen met de presentator de losse video’s tot één kloppend journaal. 
Vaak is het makkelijker je tekst te  onthouden als je deze eerst opschrijft, hieronder is daar ruimte voor.

HET WEER AFSLUITENDE TEKST



RUBRIEK OPTIE 1: PRIVACY BINNENLAND
Maak je eigen journaal!

Je/jullie zijn verantwoordelijk voor rubriek privacy binnenland. Privacy binnenland betekent dat je in Nederland gaat zoeken naar nieuws over privacy.  
Ook ben je verantwoordelijk voor het monteren van jullie eigen video. Vaak is het makkelijker je tekst te  onthouden als je deze eerst opschrijft, 
hieronder is daar ruimte voor.

ONDERWERP(EN)

Tekst privacy binnenland

WAAR GAAN JULLIE FILMEN?

Green Screen

Buiten

In de school

Anders namelijk...



RUBRIEK OPTIE 2: PRIVACY BUITENLAND
Maak je eigen journaal!

Je bent / jullie zijn verantwoordelijk voor de rubriek privacy buitenland. Privacy buitenland betekent dat je buiten Nederland gaat zoeken naar nieuws over privacy, 
bijvoorbeeld in een land als Amerika.  Ook ben je / zijn jullie verantwoordelijk voor het monteren van jouw / jullie eigen video. Vaak is het makkelijker je tekst te 
onthouden als je deze eerst opschrijft, hieronder is daar ruimte voor.

ONDERWERP(EN)

Tekst privacy buitenland

WAAR GAAN JULLIE FILMEN?

Green Screen

Buiten

In de school

Anders namelijk...



RUBRIEK OPTIE 3: BEELDMANIPULATIE / FAKE NIEUWS
Maak je eigen journaal!

Je bent/jullie zijn verantwoordelijk voor de rubriek beeldmanipulatie. Onder beeldmanipulatie wordt verstaan het veranderen van beelden op foto’s en film. 
Fake nieuws is nieuws dat niet op waarheid berust en dat wordt verspreid om de mening van mensen te beïnvloeden.  Ook ben je/zijn jullie verantwoordelijk 
voor het monteren van jouw/jullie eigen video. Vaak is het makkelijker je tekst te  onthouden als je deze eerst opschrijft, hieronder is daar ruimte voor. 

ONDERWERP(EN)

Tekst beeldmanipulatie/fake nieuws

WAAR GAAN JULLIE FILMEN?

Green Screen

Buiten

In de school

Anders namelijk...

Beeldmanipulatie

Fake nieuws

Beide

We hebben gekozen voor:



RUBRIEK OPTIE 4: VIRAL NIEUWS
Maak je eigen journaal!

Je bent / jullie zijn verantwoordelijk voor de rubriek beeldmanipulatie / fake nieuws. Het virale filmpje / de virale video, zorgt ervoor dat iets viraal gaat... 
vaak is het brekend nieuws dat viraal gaat of trending wordt, voor je het weet staat heel internet ermee vol! Ook ben je / zijn jullie verantwoordelijk voor 
het monteren van jouw / jullie eigen video. Vaak is het makkelijker je tekst te onthouden als je deze eerst opschrijft, hieronder is daar ruimte voor.

ONDERWERP(EN)

Tekst viral nieuws

WAAR GAAN JULLIE FILMEN?

Green Screen

Buiten

In de school

Anders namelijk...



ROLLENOVERZICHT
Maak je eigen journaal!

Wie zorgt voor wat binnen de groepjes?

1.  WIE IS DE REGISSEUR?

2.  WIE FILMT ER?

3.  WIE MONTEERT ER?

4.  WIE ZOEKT NAAR AFBEELDINGEN 
  VOOR HET GREEN SCREEN?

5.  WIE ZIJN DE ACTEURS? WELKE ROLLEN?


