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Het nieuws
Doelstellingen

Nederlandstalige en anderstalige deelnemers leren verschillende nieuwsbronnen kennen. Aan de hand van kranten en stellingen wisselen Nederlandstalige en anderstalige deelnemers uit over welk nieuws hen raakt. Op
die manier verhogen we de interesse in de actualiteit.
Materiaal

−−Kranten. Zorg voor verschillende types: gratis bladen, streekkranten, financiële kranten, makkelijk leesbare kranten (Wablief-krant), enz.
−−Vragen en stellingen “Het nieuws”. *
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Vraag tijdens een voorafgaande bijeenkomst aan de deelnemers om voor
vandaag een krantenartikel mee te brengen van de afgelopen week over
iets dat hen aansprak. Dit mag zowel negatief als positief zijn.
Mensen die geen krant hebben, kunnen iets afdrukken van het internet,
of schrijven iets neer dat ze via radio of televisie vernamen.
−−Print voor elk groepje de vragen en stellingen “Het nieuws”.
−−Plaats een (grote) tafel centraal in de ruimte, waarop je de verschillende
kranten uitspreidt.
Leg de kranten per soort: gratis blad, streekkrant, makkelijk leesbare krant,
enz.
Methode

In grote groep
−−Start rond de grote tafel met de kranten en vraag waarom sommige kranten
samen liggen.
−−Vergelijk kort enkele kranten: de titelpagina, de foto’s, enz.
−−Vraag de deelnemers uit welke krant zij een artikel bij hebben.

In kleine groepjes
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−−Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers
per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Deel aan elk groepje de vragen en stellingen “Het nieuws” uit.
−−Nodig de deelnemers uit aan elkaar over hun krantenartikel te vertellen.
−−Daarna nemen ze er de vragen en stellingen “Het nieuws” bij. Om beurten
leest een deelnemer een stelling voor. Kort gesprek.
−−Je kan met een op voorhand afgesproken signaal enkele mensen laten doorschuiven naar een ander groepje.
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Het nieuws

Afsluiten in grote groep
Vraag de deelnemers wat hen bijgebleven is. Wat ze bijzonder vonden.
Opmerkingen

−−Voorzie voldoende stellingen, beter te veel dan te weinig.
−−Hou er rekening mee dat nieuws uit hun thuisland erg confronterend en
emotioneel kan zijn, zeker voor vluchtelingen. Dat is geen probleem, maar
enige empathie is dan wel op z’n plaats. Hou dat in het oog en stimuleer
de andere groepsleden in dezelfde richting.
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