Opdrachten decemberverhalen

Opdracht 1: Krantenartikel schrijven
•
•
•
•

•
•
•
•
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Bedenk eerst met je groepje waar een krantenartikel aan moet voldoen.
Je gebruikt de gegevens uit het verhaal. Deze gegevens komen terug in het
artikel.
Misschien heb je niet genoeg gegevens om een krantenartikel te schrijven.
Ga dan op onderzoek uit!
Bedenk vanuit wie je het artikel schrijft: is het een feitelijk artikel, is de
journalist aan het woord of wordt er iemand geïnterviewd? Bij dat laatste
moet je je inleven in een rol. Gebruik de gegevens uit het verhaal en wat je
op internet gevonden hebt.
Bij een krantenartikel is de lay-out ook belangrijk. Pak verschillende
(digitale) kranten erbij en kijk welke opmaak bij jullie artikel het mooist is.
Check het artikel op fouten in zinnen, spelling en interpunctie.
Vraag een andere groep om feedback. Doe dat in ieder geval aan de hand
van de feedbackregels.
Verbeter je artikel aan de hand van de gekregen feedback.
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Opdracht 2: Storyboard maken
•
•
•
•
•
•
•

Jullie gaan een storyboard maken van het verhaal dat je gelezen hebt.
Lees de uitleg over storyboard hieronder.
Vanuit welk perspectief, vanuit welke camerapositie gaan jullie het storyboard
maken?
Tip: Zoek een voorbeeld van een storyboard via Google Afbeeldingen.
Werk nu jullie storyboard uit.
Bereid een kleine presentatie voor waarin jullie over jullie storyboard vertellen
en jullie keuzes toelichten.
Zorg dat iedereen aan het woord komt tijdens de presentatie.

Uitleg storyboard
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Opdracht 3: Een vervolg schrijven
•
•
•
•
•
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Schrijf het vervolg van het verhaal.
Bedenk vanuit welke positie je het verhaal schrijft. Vanuit een
hoofdpersoon, of vanuit een ander persoon uit het verhaal.
Check het verhaal op fouten in zinnen, spelling en interpunctie.
Vraag een andere groep om feedback, niet alleen op taalfouten, maar juist
ook op de inhoud. Doe dat in ieder geval aan de hand van de feedbackregels.
Verbeter je verhaal aan de hand van de gekregen feedback.
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Opdracht 4: Presentatie houden
•
•
•
•
•

Zoek berichten over een onderwerp van het verhaal, bijvoorbeeld het testen
van medicijnen op proefpersonen in Nederland.
Of gebeurt zoiets niet in Nederland?
Hoe denken jullie hierover?
Bereid een kleine presentatie voor waarin jullie over jullie gevonden informatie
vertellen en jullie eigen mening geven.
Zorg dat iedereen aan het woord komt tijdens de presentatie.
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