
• Een PC/ tablet 

• Bronnen: boeken/ internet 

• Nieuwtool.nl  

Hoe ga je aan het werk: 

Je wordt redacteur van je eigen krant. Het is mogelijk om met meerdere redacteu-

ren tegelijk te werken aan dezelfde krant.  

1. Ga naar: https://www.nieuwstool.nl/  

2. Verander de titel van de krant, door erop te klikken. Verwijder 

‘Nieuwsmakers’ en voeg een eigen titel toe. Klik op >  ‘Opslaan’  

3. Sla de krant op, voordat je verder gaat. Klik op > ‘Opslaan en delen’ 

rechts in de menubalk en vul de gegevens in. Stuur de mail die je ont-

vangt door naar de co-redacteuren.  

4. Tekst aanpassen > klik op het tekstvlak dat je wilt veranderen. Let 

op het maximaal aantal woorden.  

Voorkom plagiaat, door de tekst in eigen woorden op te schrijven en de bron te 

vermelden.  

5. Afbeelding aanpassen > afbeelding opslaan > uploaden  

6. Extra pagina toevoegen > menubalk  ‘Nieuwe pagina’ > kies layout  

7. Klaar? > checklist doornemen > printen A3  

Stappenplan  
Online krant 

21st century skills 

 

Kritisch denken - Creatief denken - Probleem oplossen - Computational thinking  

Informatie vaardigheden - ICT-basisvaardigheden - Mediawijsheid -  

Communiceren - Samenwerken -  

Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) - zelfregulering 

Wat heb je nodig: 

Persoonlijk leerdoel: 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 

https://www.nieuwstool.nl/


  

  

Uitleg: 

Afronding 

Klaar?  

Neem de checklist 

door! 

 

Geen 

verbeterpunten? 

Beantwoord dan de 

reflectievragen. Dit 

kan ook in een 

gesprek met een 

klasgenoot of 

leerkracht. 

 

Zijn de titels en tussenkopjes aangepast? BB 

Is het duidelijk wie de auteur is van elk arti-

kel? 

BB 

Zijn de teasers aangepast?  BB 

Zijn de afbeeldingen passend bij de tekst?  

Bevat de krant een inhoudsopgave of inlei-

ding? 

BB 

Zijn alle nodige hoofdletters aanwezig ? BB 

Is de spelling door een ander gecontro-

leerd?  

BB 

Is de inhoud in eigen woorden geschreven?  BB 

Is de bronvermelding correct? BB 

Checklist 

Reflectievragen: 

• Ben je tevreden over het eindresultaat? Waarom? 

…………………………………………………………………………………... 

• Wat vond je lastig aan deze opdracht? 

…………………………………………………………………………………... 

• Wat heb je geleerd over journalistiek? 

…………………………………………………………………………………... 

• Zou je nogmaals een krant willen maken? Waarom? 

……………………………………………………………………………………. 

• Hoe verliep de samenwerking? Ben je tevreden over de 

taakverdeling? 

…………………………………………………………………………………... 


