
“Plof”, de brievenbus maakt lawaai.
“Ha”, zegt papa, “de krant valt op de mat.”
“Hoe weet jij dat?”, vraagt Saar aan haar vader.
“Wij hebben een avondkrant en deze komt altijd op hetzelfde tijdstip”.
“Maar je kunt de krant toch ook op je tablet lezen?”, zegt Saar.
Papa lacht. ‘’Ja dat klopt, maar er gaat niets boven een 
papieren krant!’’. Saar vindt deze krant saai.
Opeens heeft ze een goed idee!
Ze gaat zelf een kinderkrant maken met vrolijke kleuren.

Woordweb - Groepjes

Lees bovenstaand verhaal voor aan de klas. Vraag aan de klas:
a. Hebben jullie thuis een krant?
b. Kijk jij weleens in een krant?
c. Kun jij enkele krantnamen noemen?
d. Wat staat er in een krant?

Verdeel de klas op in groepjes. Geef elk groepje een krant. Laat ze in een woordweb 
opschrijven wat ze allemaal tegenkomen in een krant. 

Bespreek de woordwebben klassikaal. Vertel dat de volgende onderdelen er
minimaal in moeten staan:Weerbericht, sportbericht, puzzel, strip,
nieuwsadvertentie en reclame. 

De kinderen knippen de bijbehorende stukjes uit de krant en plakken deze bij de
het juiste woord. Bijvoorbeeld: een knipsel van het weerbericht bij het woord
‘weerbericht’ in het woordweb. 

• Kranten
• Tekenmateriaal
• Papier
• Groot vel papier

In de krant
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Krant maken - Tweetallen

Vertel dat we met de klas één krant gaan maken. Elk tweetal schrijft of maakt
een stukje. Er mag gekozen worden uit:
a. Nieuwsartikel
b. Weerbericht
c. Sportbericht
d. Stripverhaal

Let op: samenwerken is erg belangrijk. De kinderen bedenken samen het
onderwerp van het stukje. Eén schrijft de tekst en de ander maakt de foto erbij.

Alle stukjes worden op een groot vel dubbelgevouwen papier geplakt. Bedenk
als klas een naam voor de krant.
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 Mindmap maken

Kijk naar het filmpje ‘De krant’. Maak in 
tweetallen een mindmap van alle
informatie uit dit filmpje.

Doelen

Ik weet hoe de krant aan 
nieuws komt.

Ik weet wat een artikel is.

Ik kan uitleggen wat een 
redacteur doet.

Ik kan uitleggen welke rubrieken 
in een krant staan.

B
Opdracht

Extra
Opdracht

1 Interview houden

Houd een interview met een klasgenoot en maak 
er een nieuwsbericht van.
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