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Het nieuws is overal 
 
Volgen jullie thuis het nieuws? Hebben jullie 
bijvoorbeeld een krant? Of kijken jullie naar het journaal 
op tv? Er is ook nieuws op de radio, en op internet. Maar 
waarom zou je het eigenlijk volgen?  
 
Waarom volg je het nieuws? 5 
Door het nieuws te volgen, weet je wat er om je heen gebeurt. In het land en in de wereld, of in 
je eigen stad of buurt. Bijvoorbeeld dat er een nieuw vliegveld of winkelcentrum wordt gebouwd. 
Of dat de regering haar nieuwe plannen bekendgemaakt heeft. Of dat er ergens een ramp is 
gebeurd en mensen hulp nodig hebben. Door het nieuws te volgen, begrijp je beter hoe de 
wereld werkt. Zo kun je je beter een mening over dingen vormen. En ben je het ergens niet mee 10 
eens? Of heb je zelf iets belangrijks te vertellen? Dan kun je dat laten weten. Bijvoorbeeld door 
een brief te schrijven naar de krant, of door met een journalist te praten.  
 
Dat is nieuws 
Journalisten schrijven over het nieuws in de krant. Ook maken ze nieuwsberichten voor andere 
media, zoals radio en tv. Nieuwsberichten kunnen over allerlei onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld 15 
binnenlands en buitenlands nieuws, sportnieuws, nieuws over cultuur en over politiek. Bij het 
schrijven van nieuwsberichten, letten journalisten op een aantal zaken. Ze letten erop dat:  
• in het bericht staat: wat er is gebeurd, wanneer het is gebeurd, en waar. En ook wie erbij 
waren. En vooral ook wie wat heeft gezegd.  
• het bericht volledig is. Een journalist mag geen stukken van het verhaal weglaten.  20 
• erin staat wie het ermee eens zijn en welke mensen het er juist niet mee eens zijn.  
• ze goed gecheckt hebben of alles wat erin staat ook echt klopt.  
 
Overal nieuws 
Vroeger kon je het nieuws alleen volgen door papieren kranten te lezen. Tegenwoordig hoor je 
het ook op de radio, je ziet het op de tv en je kunt het lezen op internet. Zo kun je zelfs gewoon 25 
via je telefoon het nieuws volgen. Daardoor kun je altijd op de hoogte zijn van het laatste 
nieuws. Niet alleen jongeren volgen het nieuws steeds vaker online. Ook steeds meer ouderen 
hebben het nieuws op internet gevonden. Daardoor verliezen de papieren kranten steeds meer 
lezers. Steeds minder mensen hebben nog een abonnement op een krant. Zij krijgen dus niet 
meer elke keer een nieuwe krant in de brievenbus.   30 
 
Verdwijnt de papieren krant? 
Zal door al het nieuws op internet, de papieren krant verdwijnen? Uit onderzoek blijkt dat veel 
mensen toch ook nog graag een papieren krant lezen. Vooral in het weekend, want dan is hij 
lekker dik. Veel krantenlezers maken gewoon een combinatie van al het nieuws dat je overal 
tegenkomt. Ze lezen de papieren krant en volgen het nieuws ook op radio, tv en online. De 35 
papieren krant zal dus voorlopig nog wel even blijven. En hoe zit dat bij jou thuis? Valt daar elke 
dag een papieren krant door de brievenbus? Of volgen jullie het nieuws op een andere manier?   
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je een mening vormen = bedenken wat je ergens van vindt 

Het nieuws volgen door een krant te lezen 
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