
MED-12-4Proces voorop | Inspireer de leerlingen | Open vragen
Niet interpreteren | Ik durf ook | Eigenheid | Ruimte bieden | !Expect more!

KLASSENJOURNAAL

STAP 1 - ORIËNTEREN

Vragen bij afbeeldingen  / verhaal / film 

1. Wie zie je hier? Wat zou Kermit aan het doen zijn? Wat heeft 
Kermit in zijn hand?

2. Wat zie je hier? Wie denk je dat de vraag stelt en wie geeft er 
antwoord? Waar zie je dat aan?

3. We gaan zelf oefenen met interviewen! Wat zijn volgens jou goeie 
vragen?

Groep: 1 en 2

Opdracht: Oefen met interview vragen stellen en 
een klassenjournaal maken. 

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling oefent vragen stellen
•De leerling weet wat een interview is
•De leerling filmt m.b.v. de leerkracht een dag in 
de klas

Voorbereiding: nvt

Benodigdheden: 
(Verbruiks)materiaal: nvt
Gereedschap: speelgoed microfoon, eigen 
telefoon

Opmerkingen:  In deze les mogen de leerlingen 
jou als leerkracht vragen stellen. Je beslist uiteraard 
zelf welke vragen je wel of niet wilt beantwoorden.

Achtergrond informatie:

Een interview is een gesprek waar één de vragen stelt 
en de ander de vragen beantwoord. Een journalist kan 
bijvoorbeeld een interview houden om nieuws te verzamelen 
en een rapportage te maken. Wat zijn goede vragen? Open 
vragen zijn handig, als je niet met ja of nee kan antwoorden 
krijg je meer informatie. Vragen waarbij je veel kan vertellen. 
Vragen waarvan je het antwoord wil weten.



STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
Bespreek met de klas: Wie kan een vraag verzinnen waarop je 
niet met ja of nee kan antwoorden?

Geef de microfoon door in de kring. Als je de microfoon hebt 
mag je de leerkracht een vraag stellen. 

Wat wil je graag weten? 

Degene die de vragen krijgt mag altijd zeggen dat ze liever 
geen antwoord geven.

•Als de vragen op beginnen 
te raken kan je een onderwerp 
inbrengen waar je graag over vertelt.



*NB Dit is een voorbeeld, pas de les of werkvorm aan naar jouw groep en thema’s op dit moment.
Voor het behouden van de leerlijn is het behouden van de leerdoelen belangrijk. © www.ikpionier.nl

VERDIEPING

STAP 4 - REFLECTEREN

VAKOVERSTIJGEND

• Het oefenen kan ook iedere dag kort, als de vraag van de dag.
• Je kan ouders of schoolleider etc in de klas uitnodigen om te 

interviewen. 
• Je kan in duo’s elkaar interviewen. 
• Je kan er een rollenspel van maken en net doen alsof je iemand 

anders bent. 
• Je kan afspreken dat je antwoord alles behalve waar mag zijn. 

Heb je iets onverwachts gehoord? 
Wat heb je geleerd over vragen stellen? 
Wie zou jij wel eens willen interviewen en waarom?

•Beroepen: journalist
•Nieuws 
•Cultuur: zijn jouw antwoorden anders dan mijn 
antwoorden?


