
DE GAZET VAN HET PLEIN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Richt het tienerlokaal in als de (rokerige) redactie van een speelpleinkrant met grote schrijftafels en stapels 

papier. Tijd voor onderzoeksjournalistiek: op zoek naar de speelpleinschandalen, fraude met de kas enz. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Allerlei inkledingmateriaal (oude typemachine, telefoon, fax, fototoestellen, internetverbinding, computer en 

printer, scanners, bandopnemers, oude kranten, inkt, geur koffie, kopiemachine, covers van verschillende 

tijdschriften en kranten, veel papier, papierversnipperaar). Voorzie ook leuk verkleedmateriaal voor de 

verschillende rolletjes in de redactie. 

SPEELIMPULSEN           

Zorg dat iedere tiener een leuke rol krijgt: 

- fotograaf: met een digitaal fototoestel gaan zij het terrein op en nemen foto's van spelende kinderen, leuke 

activiteiten, geïnterviewde fotograferen, ... 

- reporters: gewapend met een notaboekje en balpen (en eventueel bandopnemer) gaan zij aan de slag om 

kinderen, animatoren en ouders te interviewen. 

- lay-outers: zij staan in om de krant vorm te geven, met alle info die binnenkomt op de redactie. 

- tekenaars: zij kunnen cartoons, stripverhalen, enzovoort tekenen 

- waarzeggers die horoscopen opmaken 

- de roddelpers: zij zoeken leuke (speelplein)roddels (wist-je-datjes) 

- weermannen: weerberichten opstellen 

- reclamejongens: deze maken blitse reclames over het speelplein, speelmateriaal, speeltoestellen, ... 

- spelletjesverantwoordelijke: zij zijn verantwoordelijk voor kruiswoordraadsels, rebussen en andere leuke 

spelletjes. 

- opmaken lezersbrieven 

- koffiemevrouw: iemand die zorgt dat alle redactieleden voldoende drank en koekjes kunnen eten en drinken. 

- Hou een paar keer een redactieraad om je speelpleinkrant gezamenlijk samen te stellen, ook tussentijds kan 

je nu en dan eens een redactieraad organiseren. 

- Zorg voor een leuke chaos in de redactie. 

- Problemen: Misschien worden ze opeens geconfronteerd met een computercrash, elektriciteit die uitvalt, ... 

- op een bepaald moment kan er een telefoontje binnenkomen dat de deadline vervroegd is, dat er een 

ongeval is gebeurd tussen 2 gocarts, wateroverlast in de toiletten, kinderen in opstand komen, een animator 

een aanval heeft gekregen door het Mexicaanse griepvirus, ... 

- Op het einde van de dag worden de tieners dan krantenjongens en -meisjes die de krantjes uitdelen aan de 

andere kinderen en/of ouders. 

- Printen: het zou wel leuk zijn, mocht je kunnen afprinten op echt krantenpapier (misschien eens navragen bij 

een drukker?!) 

 

BEGELEIDERSTIPS  

- zorg dat iedere tiener zich amuseert en voldoende kan doen bij de opmaak van de krant. 

- beslis op voorhand voor wie de krant bedoeld is want dat zal ook de inhoud meebepalen van je krant. 

- zorg er voor dat het echt is, dat zal het ook veel leuker zijn voor de tieners. 

- zorg er zeker ook voor dat er een resultaat is zodanig dat de tieners niet het gevoel hebben dat ze de ganse 

dag bezig zijn geweest, zonder resultaat. 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 
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