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Leerdoelen 
Je leert hoe je: 

• het nieuws in spreektaal voorleest; 
• Kritisch luistert naar jezelf, een ander en dat met elkaar te 

vergelijkt met als vervolgdoel…;  
• Jouw manier van lezen verbetert aan de hand van ‘houdings- en 

gedragsregels’ bij het nieuws lezen op de radio. 

 

Nieuws lezen 
Het nieuws voorlezen, doe je op een manier alsof je het 
nieuws vertelt. Het is dus belangrijk dat je niet hoort dat 
je het bericht voorleest. Luister maar eens naar het 
nieuws op de radio. Daar doen ze dat ook. 

Op https://nporadio1.nl lezen ze elk uur het nieuws. 

Klik op ‘Laatste journaal’ om het nieuws te beluisteren. 

Kritisch luisteren, hoe doe je dat? 

Kritisch luisteren kan jij ook. Je moet alleen even weten hoe je dat doet. Een 
luisteraar luistert meestal naar wát er verteld wordt.  

Als nieuwslezer luister je hóe er verteld wordt. Door naar andere nieuwslezers 
te luisteren, hoor je hoe zij dat doen.  

Probeer dit eens na te doen. Zo ‘voel’ je beter hoe je een nieuwsbericht voor 
moet lezen. 

  

https://nporadio1.nl/
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Stap 1 
Als je gaat nieuws lezen, moet jouw informatie goed overkomen. Hieronder een 
aantal tips hoe je dat doet. 

Tips bij het nieuws lezen 

• Zeg de eerste zin ‘krachtig’. 
• Lees ‘sloom’.  
• Lees alsof je het vertelt 
• Lees betrokken (alsof het je interesseert) 
• Lees serieus 
• Wéét wat je leest 

Wat is belangrijk? 

De laatste tip is heel belangrijk. Luisteraars geloven de nieuwslezer. Een 
hapering, fout voorgelezen woord of ongeïnteresseerde houding past niet bij 
een nieuwslezer. 

Belangrijk is de luisteraar die denkt: ‘Hé, wat nu verteld wordt, móet ik horen!’ 
Dit lukt als je het nieuwsbericht goed ‘neerzet’ door de eerste zin ‘iets 
krachtiger’ te zeggen dan de rest van je bericht. 

Verder moet je het gevoel hebben dat je té langzaam leest. Voor de luisteraar is 
dat juist goed. Zo kan hij jouw nieuws juist goed begrijpen. 

Let op dat je niet overdrijft. 

 

Benieuwd naar Stap 2 en 3? 
Boek de Ears Up lessenserie met persoonlijke begeleiding.  
Kijk op Ears-up.com voor de mogelijkheden. 

https://ears-up.com/
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nieuwsbulletin 
Hoe lees je het nieuws voor? 

 
 

Goedemiddag, ik ben ____________ 

 

Er is te weinig tijd om buiten te spelen. Dat zegt 21 procent van de kinderen 
die meededen aan een onderzoek van Jantje Beton. Wat opvalt is dat een 
kwart van de ondervraagden alleen binnen speelt. Buiten speelt 62 procent 
met 3 of meer kinderen samen. Meer dan de helft zou wel vaker buiten 
willen spelen. In de stad is die behoefte nog groter, namelijk 65 procent. 

 

Was er tijdens de Tweede Wereldoorlog al pindakaas? Of: onderduiken, 
hoe doe je dat? Antwoorden op deze vragen vind je in het nieuwe 
kinderboek ‘Roosendaalse kinderen in oorlogstijd’ van Saskia van den 
Brand. Zeven gebeurtenissen in en rond Roosendaal lees je in verhalen die 
gaan over voedselbonnen, verduistering, onderduiken en struikelstenen. 

 
Kinderpodcasts worden steeds populairder. Dat blijkt uit cijfers van de 
website Kinderpodcasts.nl. De bezoekersaantallen zijn in een jaar tijd 
verdubbeld naar 460.000. Steeds meer scholen en gezinnen luisteren 
samen naar kinderpodcasts. Ook zijn er steeds meer scholen die zelf 
podcasts maken in de klas. 

 

Het weer: Het is een grijze dag met af en toe een bui. Morgen en 
overmorgen kan het nog winters worden met natte sneeuw. In het oosten 
van Nederland kan de sneeuw in de ochtend zelfs even blijven liggen. Het 
wordt overdag maximaal 4 graden. 
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