
OP DE REDACTIE. SAMEN EEN KRANT MAKEN. 

KLEEDJE/AANBRENG 

D'r worden op en over het speelplein veel leugens verteld! Het speelplein beslist om een eigen gazet uit te 

geven om de waarheid naar boven te brengen. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Balpennen, papier, eventueel computers, (digitale) camera, kopiemachine,... 

SPEELIMPULSEN           

Rubrieken: Op de eerste vergadering worden er allerlei rubrieken bedacht: de sportkrant, de 'politiek' van het 

speelplein, de liefdesrubriek, de kookrubriek, de moppenhoek, de natuurkrant, de strips,... Kinderen stellen 

zich alleen of per twee verantwoordelijk voor een rubriek. 

Redactie: Richt samen met de kinderen een redactiekantoor in. Als begeleiding kan je heel wat impulsen 

geven via 'persberichten'. Op de redactievergadering komen allerlei persberichten binnen die de begeleiding 

verzint: zwaar sportongeval bij het voetbalspel, grote liefde tussen twee animatoren, wordt het speelplein 

afgeschaft?, zitten er egels op het speelplein,...? diefstal in het materiaalkot,... De kinderen beslissen wat ze 

verder willen onderzoeken. Ze kunnen natuurlijk zelf ook onderwerpen aanbrengen. 

Op reportage: Gewapend met papier en een notitieboekje trekken de kinderen erop uit. Ze proberen de 

waarheid uit te vissen en kunnen misschien zo grote geheimen in primeur uitbrengen. (Dat kan dan weer de 

aanbreng zijn van een andere activiteit: een trouwfeest, een dag over kermis, het bouwen van een ziekenhuis 

op het speelplein,...). Eventueel moet je als begeleiding mee op stap gaan met de jongste kinderen om hen 

een handje te helpen. 

Artikels schrijven: Terug in het redactielokaal moet er natuurlijk geschreven worden. Het zou tof zijn als je 

echt een paar (oude) computers zou hebben. Misschien kunnen kinderen even op het internet op zoek naar een 

geschikte prent of gaan ze op pad om een (digitale?) foto te nemen. 

Lay-out en druk: Dan zit het werk erop voor de meeste journalisten. Maar wie wil kan helpen om de krant 

mooi te lay-outen en eventueel te kopiëren. 

Het gesproken dagblad: Misschien kan je voor één dag een videocamera lenen. Kinderen die de smaak te 

pakken hebben kunnen dan een filmreportage maken. Met een computer kan je zelfs een beetje monteren. 

 

Misschien kan je deze activiteit een paar keer doen in de zomervakantie… 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Bij elk 'fantasiespel' kunnen we je dezelfde begeleiderstips geven. Als begeleider speel je een zeer belangrijke 

rol om het fantasiespel te doen slagen. 

  het is onmisbaar dat je je zelf heel sterk inleeft, om zo de inleving van de kinderen te stimuleren. Durf je 

fantasie helemaal op hol te laten gaan. Je moet er zelf in geloven. 

  geef ruimte aan de deelnemers om in het spel in te stappen. 

  geef massa's impulsen om hun fantasie te prikkelen. 

  geef daarna voldoende ruimte voor de inbreng van de kinderen, probeer hun creativiteit te stimuleren en 

hen bij het fantasiespel te betrekken. 

 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

