Een gratis, papieren krant voor alle kinderen in Tilburg?
Help tilburgjunior met die uitdaging!
Rotterdam heeft het al...
In Rotterdam krijgen alle kinderen Jong010. Een gratis
papieren kinderkrant, dat kan in Tilburg toch ook? De
digitale kinderkrant tilburgjunior gaat ervoor! En jij kunt
helpen. Lees hier hoe dat kan.

www.tilburgjunior.nl

Leerkrachten
Samen met een journalist een krant maken: kinderen vinden het leuk! Natuurlijk is het ook leerzaam.
Steun tilburgjunior, laat leerlingen meedoen!
Malika van den Berg (groep 7): ‘De kinderen voelden zich een echte journalist. Geweldige gastles.’
Eugène Pallandt (groep 6): ‘Hier leren de kinderen
meer van, dan van een lesje taal.’
Kinderen
Werkte jij mee aan de krant? Help tilburgjunior, vertel wat je ervan vond. Daar leert de redactie van.
Floor (11): ‘Ik vind het een leuke krant. We hebben
er veel van kunnen leren.’
Tim (10): ‘Het was leuk omdat het leuk was.’
Sponsors
Maak kinderen blij, steun tilburgjunior. Sluit je aan
bij de ‘Vrienden van tilburgjunior‘.

Wil je tilburgjunior helpen? Dat is fijn! Stuur je reactie naar Ester van Zundert, journalist en schrijfcoach voor kinderen:
estervanzundert@gmail.com. Meer weten over tilburgjunior? Stel je vragen via hetzelfde e-mailadres. En lees verder...

Kinderkrant tilburgjunior: de website
Ken je kinderkrant tilburgjunior nog niet? De redactie zwerft door Tilburg
op zoek naar kinderen die willen helpen. Een reizend kinderpersbureau.

Nieuws en meer
tilburgjunior is bedoeld voor kinderen van 9 tot en met
12 jaar uit Tilburg. Op de website lezen kinderen
nieuws en achtergrondverhalen uit Tilburg. Kinderen
schrikken niet terug voor serieuze onderwerpen, die
komen zeker aan bod. Maar er is ook ruimte voor
luchtige onderwerpen. Verder is de site gekoppeld
aan andere initiatieven voor kinderen: honderduit en
De Verhalenbouwers.

Workshops op locatie
De verhalen op tilburgjunior worden vóór maar ook
dóór kinderen geschreven. Een groepje kinderen of
een schoolklas vormt de kinderredactie en helpt met
het maken van een nieuw item. De redactie komt één
tot drie keer bij elkaar voor een workshop.
Waarom een krant maken?
Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze willen weten wat er
gebeurt in hun stad. Daarover praten, nadenken en
schrijven (samen met een journalist) is goed voor de
taalontwikkeling. De krant lezen natuurlijk ook...
Leesplezier
tilburgjunior maakt lezen (nog) leuker. Op de website
zien kinderen verhalen die over hun stad, hun wijk
gaan. Een vriend van de sportclub vertelt zijn verhaal,
of een vriendin uit de straat. Dat maakt nieuwsgierig
en stimuleert om verder te lezen.
Kennis van de stad
Op tilburgjunior lezen kinderen verhalen over heel Tilburg. Ook over wijken waar ze zelf niet komen, evenementen die ze nog niet kennen. Ze leren over hun
stad: ‘Wat gebeurt hier veel!’

Stem laten horen
Met tilburgjunior krijgen kinderen de kans hun stem te
laten horen. Hun mening krijgt een plekje op de website. tilburgjunior laat kinderen nadenken over actuele
thema’s. Dat vergroot de betrokkenheid bij de stad en
de wijk waarin ze wonen.

De workshop op school: in/aanvulling van de les
Met de workshop van tilburgjunior krijgt de leerkracht
er een (tijdelijke) collega bij. Een journalist verzorgt
die dag de taalles voor een groepje leerlingen of de
hele klas. Extra aandacht voor taal, is niet verkeerd.
Het is regelmatig in het nieuws: 'taal holt achteruit'.

Kennis over media en nieuws
Door de workshops van tilburgjunior raken kinderen
bekend met media en nieuws. Wat doet een journalist? Wat is nieuws? Een journalist vertelt daarover en
beantwoordt vragen.
Realistische schrijfopdracht
Meedoen met de kinderredactie van tilburgjunior is
wat anders dan een opdracht maken in een schrift dat
vervolgens in de la verdwijnt. Kinderen krijgen een realistische schrijfopdracht. Hun werk wordt gepubliceerd. Iedereen kan het lezen.
Samenwerken
Samen nadenken en praten over onderwerpen voor
de krant. Dat betekent: ideeën uitleggen, standpunten
verwoorden, naar elkaar luisteren, samenwerken.
Publiciteit voor scholen
Kinderen die via school meedoen aan tilburgjunior,
zetten meteen hun school in het zonnetje. Verhalen
en foto’s van de leerlingen krijgen de ruimte. Een
kans voor leerkrachten om te laten zien: dit doen wij
ook.

De krant op school: in/aanvulling van de les
tilburgjunior is in de klas handig in te zetten als extra
leesmateriaal. Leerlingen kunnen de website zelfstandig lezen. Ook kunnen ze hun reactie op de meningen van de kinderredactie op papier zetten. Een debat in de klas over een Tilburgs onderwerp, kan natuurlijk ook.

Kinderkrant tilburgjunior: website + papier?
De digitale tilburgjunior bestaat 5 jaar. De krant maakte al veel kinderen blij. Een
papieren krant zou een mooie aanvulling zijn. Achter de schermen zet de redactie
zich daarvoor in. Lees hier (kort) het hoe en wat.
Papier?!
Internet en sociale media zijn leuk. Een papieren
krant is bijzonder! Papier andere mogelijkheden, ook
in de klas. Natuurlijk blijft de website van tilburgjunior
bestaan. Papier en site vullen elkaar aan.

Sponsors
De papieren versie van tilburgjunior kan alleen werkelijkheid worden met steun van sponsors en ‘Vrienden
van tilburgjunior’. Sponsors die laten zien dat ze het
doel van tilburgjunior steunen.

Gratis
Ook de papieren krant zal gratis zijn. De krant wordt
verspreid bij scholen en komt 6 keer per jaar uit. Er is
aandacht voor thema’s die kinderen aanspreken, van
nieuws en mening tot natuur en sport.

Een nieuw medium
De papieren kinderkrant wordt een nieuwe plek om
een boodschap door te geven aan kinderen van 9 tot
en met 12 jaar. Met op de achtergrond van die kinderen: ouders en andere betrokkenen.
Enthousiast over tilburgjunior? Meedoen aan
een workshop? Laat het weten!
Enthousiast over de nieuwe plannen? Wil je
helpen? Laat ook dat weten!

tilburgjunior is een initiatief van
kinderschrijfatelier schrijfletters
www.schrijfletters.nl
www.tilburgjunior.nl

