
  
 

 

 

 

Openbare Basisschool Het Sterrenschip     

 

 

Nieuwskring 

Nieuwskring hulpformulier. 

 

Bij de nieuwskring is het de bedoeling dat je de klas een krantenartikel (of een nieuwstekst van 

het internet) of een kort nieuwsfilmpje voorleest of laat zien. Dit artikel of nieuwsfilmpje mag 

niet ouder zijn dan één week op het moment dat je de nieuwskring hebt. 

 

Je vertelt de kinderen waarom je dit artikel of filmpje hebt gekozen en leest het voor of laat het 

zien. Bij dit nieuwsitem verzin je twee stellingen. Bij deze stellingen moet je een discussie 

(debat) in de klas op gang brengen, jij bent de persoon die deze discussie leidt.  

 

De eindbeoordeling wordt gedaan door je meester of juf en twee leerlingen vullen ook een 

beoordelingsformulier in. 

 

De nieuwskring duurt in totaliteit ongeveer 10 minuten. 

 

Een nieuwskring bestaat uit vijf onderdelen: 

1. Je vertelt de titel en kort waar het over gaat, vertel ook waarom je hiervoor gekozen 

hebt. 

2. Je leest het artikel voor of laat het filmpje zien. 

3. Je legt de moeilijke woorden/ begrippen uit. 

4. Je noemt de eerste stelling en hebt hier met de klas een gesprek over. 

5. Je noemt de tweede stelling en hebt hier met de klas een gesprek over. 

6. De beoordeling. 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

Openbare Basisschool Het Sterrenschip     

 

 

Nieuwskring 

 

Beoordeling: 

 

Inhoud/ organisatie: 

 Keuze van het artikel/ filmpje:   G RV V M O 

 Hoe sprak het onderwerp aan?   G RV V M O 

 Was het onderwerp geschikt om over te praten? G RV V M O 

 Vertelde je het in de goede volgorde?  G RV V M O 

 Waren de stellingen geschikt?   G RV V M O 

 

Duidelijk spreken: 

 Articulatie (hoe spreek je de woorden uit?)  G RV V M O 

 Volume (konden de kinderen je goed verstaan?) G RV V M O 

 Tempo (was het niet te snel of te langzaam?) G RV V M O 

 

Houding: 

 Oogcontact (kijk je de kinderen aan?)  G RV V M O 

 Enthousiasme (breng je het enthousiast?)  G RV V M O 

 

Leiden van de discussie: 

 Daagde je de kinderen uit om te discussiëren G RV V M O 

 Betrok je iedereen bij de discussie   G RV V M O  

 

 

Het doel van de nieuwskring is je klasgenoten laten discussiëren over een nieuwsitem van jouw 

keuze. 

  

Eindbeoordeling:      ZG G RV V M O 

 

 

 


