
Meer weten?
www.obgz.nl/biebboysindeklas of klik hier voor ons aanbod voor scholen.

In deze aflevering wil Joran graag een BB News krant 
maken. Kees wil het groter aanpakken en gaat voor het 
BB Newsplatform. Alleen er is iets raars aan de hand… 
Kees plaatst elke keer nieuws wat helemaal niet lijkt te 
kloppen. 

In deze les maken kinderen kennis met nepnieuws. 
Ze worden uitgedaagd om zelf een BB News krant te 
maken met echt nieuws en met nepnieuws, om zo de 
directeur van de school voor de gek te houden! 

Introductie 15 min.
-Je introduceert de les door de aflevering van de BiebBoys 
te bekijken. 
Stel de volgende vragen:
- Wat vonden jullie van deze aflevering? 
- Op welke punten lette Joran om te checken of Kees 
misschien nepnieuws verspreidde? 
- Denk je dat nepnieuws vaker door bots of computers 
bedacht en verspreid wordt? 

Kern 50 min. (differentieer naar niveau) 
Bedenk samen krantenkoppen voor jullie krant. Bebruik 
daarvoor bijv. www.jeugdjournaal.nl of actuele 
onderwerpen die spelen op school. 
Verdeel de klas in tweetallen. De tweetallen gaan een 
nieuwsartikel schrijven. Bepaal welke tweetallen een nep-
nieuws artikel en welke tweetallen een echt artikel 
schrijven. Het doel is natuurlijk een zo’n echt mogelijke 
krant te maken waar de directeur in zal trappen! 

Stap 1: Bespreek waar een echt krantenartikel aan moet 
voldoen: Titel, inleiding, alinea’s, foto’s, quotes en 
bronvermelding. Gebruik korte duidelijke zinnen. 
Bespreek daarna hoe een nepnieuws artikel zo echt 
mogelijk lijkt. Maak het zo geloofwaardig mogelijk.  

Stap 2: Laat de kinderen onderzoek doen naar hun 
nieuws. Ze kunnen daarbij gebruik maken van bijv.
www.jeugdbieb.nl of www.jeugdjournaal.nl.

Stap 3: Laat de kinderen hun artikel schrijven, eerst als 
kladversie. Check samen of het aan de eisen voldoet.
Dan is het tijd voor de nette versie op papier. Maak het af 
met foto’s en/of tekeningen. 
Of laat ze het in een echte krantvorm gieten op 
www.nieuwstool.nl

Afsluiting 5 min 
Laat de kinderen de krant lezen aan de directeur. 
Haalt hij/zij er het nepnieuws uit? 
Ook leuk: geef elk kind een kopie mee naar huis.  
Bespreek de les na. 
Hoe vonden de leerlingen het om zelf nieuws te maken? 
En weten zij nu hoe ze nepnieuws kunnen herkennen?

Checklist nepnieuws
- Is de bron en schrijver van het nieuws betrouwbaar?
- Wat is het doel van de site? Verkopen? Informeren? 
Grap? 
- Wat zeggen andere bronnen?
- Is het nieuws ook op andere sites te vinden?

Leerdoelen
- de lln. kunnen benoemen hoe je nepnieuws kunt 
checken.
- de lln. schrijven een krantenartikel en houden zich 
daarbij aan de richtlijnen.
- de lln. doen brononderzoek en checken of  
de informatie betrouwbaar is. 
- de lln. beoordelen informatie op bruikbaarheid en 
selecteren en ordenen de info die ze nodig hebben.

Deze les sluit aan bij kerndoelen:
4, 5, 8 en informatievaardigheden 

Websites:
www.nieuwstool.nl
www.jeugdbieb.nl 
www.jeugdjournaal.nl
 
Idee! 
Wij zijn ook benieuwd naar jullie BB Newskrant! 
Deel ze op de socials met #biebboysindeklas. 
Wij zijn ook te vinden op Instagram @debiebboys.

Voor wie: Groep 5  t/m 8

Duur: +- 80 min 

Benodigdheden lkr: Printer, digibord,

A3 papier

Benodigdheden lln: kladpapier, schrijf-

papier, (kleur)potloden, computer/tablet

Fakees

http://www.obgz.nl/biebboysindeklas
http://www.obgz.nl/scholen/basisonderwijs
http://www.jeugdjournaal.nl 
http://www.jeugdbieb.nl
http://www.jeugdjournaal.nl 
https://www.nieuwstool.nl/! 
http://www.jeugdbieb.nl
http://www.jeugdjournaal.nl 

