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Stap 1:
Open Wordpress.
 Ga naar www.wordpress.com
 Klik op: inloggen (rechts bovenin)
De inloggegevens krijg je van je juf of meester
 Klik op: mijn site (links bovenin)
 Klik op: blogberichten
 Klik op: toevoegen

Stap 2:
Zoek een recent nieuwsbericht (maximaal één week oud) wat jij
interessant vindt. Bijv. op: www.nu.nl , www.nos.nl of
www.rtlnieuws.nl
Kopieer de tekst van het artikel dat je hebt gevonden en plak het in Wordpress.
Als er een foto/plaatje bij staat klik je hier met rechtermuisknop op en klik je op
afbeelding opslaan als. Onthoudt waar je de afbeelding opslaat. Bij stap 8 lees
je hoe je de foto in Wordpress kunt plaatsen.
 Zet onder het artikel Bron:
Daar plak je de link naar het artikel naast.
 De titel van jouw bericht is al volgt:
Nieuwskring [jouw naam]: [titel van het artikel]

Titel

Plak hier de tekst
van het artikel en
daaronder de
bron.

Stap 3:
Schrijf in je eigen woorden op een blaadje (of in Word op de
computer) op waar het artikel over gaat.
Je vertelt helemaal in je eigen woorden aan de klas en je juf of meester waar
het artikel over gaat. Bij sommige nieuwsberichten staat ook een filmpje, als je
wilt, kun je de link in Wordpress zetten onder jouw artikel. Dan kun je het
filmpje, nadat je hebt verteld waar het nieuws over gaat, in de klas laten zien.

Stap 4:
Zoek de betekenis van de moeilijke woorden uit het artikel op.
In nieuwsberichten staan vaak moeilijke woorden. Na het vertellen van de
samenvatting van jouw nieuwsbericht in je eigen woorden ga je aan de klas
vertellen welke moeilijke woorden je tegen bent gekomen.
In het artikel dat je in Wordpress hebt geplakt maak je de moeilijke woorden
dikgedrukt.
Dan schrijf je onder de bron de betekenis van de moeilijke woorden. Je kunt
het internet of een woordenboek gebruiken om de betekenis op te zoeken.
Zo ziet het eruit op Wordpress:

Artikel met
moeilijke
woorden
dikgedrukt

Bron

Moeilijke
woorden
met de
betekenis

Stap 5:
Bedenk twee vragen over het artikel.
Nadat je de samenvatting hebt verteld en daarna de moeilijke woorden hebt
uitgelegd ga je aan de kinderen in de klas twee vragen stellen. Dit is om te
controleren of de kinderen het hebben begrepen (en natuurlijk of ze goed
hebben opgelet  ).
In Wordpress zet je alleen de vragen. De antwoorden weet jij natuurlijk uit je
hoofd.
Het ziet er zo uit:

Stap 6:
Bedenk een stelling.
De stelling leg je voor aan de klas, zodat erover gediscussieerd kan worden. De
stelling gaat over het artikel. De kinderen kunnen het ermee eens of oneens
zijn. Zij moeten hun mening onderbouwen met een argument (= de reden
waarom zij dit vinden).
Een stelling is geen vraag. Een stelling eindigt met een punt.
De stelling zet je in Wordpress onder de twee vragen die je hebt bedacht.

Vergeet niet op publiceren te klikken, daarmee sla je het op!

Stap 7:
Wat is jouw eigen mening?
Na de stelling vertel jij jouw mening. Natuurlijk zorg jij ook voor goede
argumenten.
Deze mening zet jij niet in Wordpress, je wil natuurlijk dat iedereen zijn eigen
mening geeft als jij de stelling voorlegt.
Jouw eigen mening vertel je dus uit je hoofd na het discussiëren met de klas
over de stelling.
Dit is het einde van jouw nieuwskring.
Kijk bij stap 8 om te zien hoe je de foto bij het artikel kunt plaatsen.

In het kort: Wat is de volgorde als ik mijn nieuwskring in de klas ga houden?
1. Vraag aan de juf/meester of die even jouw Wordpress artikel wil openen
op het digibord.
2. Vertel aan de klas in je eigen woorden waar het nieuws over gaat.
3. Vertel aan de klas welke moeilijke woorden je hebt gevonden en wat de
betekenis ervan is.
4. Stel twee vragen aan de klas.
5. Leg de stelling voor aan de klas. Wie is het ermee eens en wie is het
ermee oneens en waarom?
6. Vertel jouw eigen mening.
Jouw nieuwskring is afgelopen, je juf of meester vertelt nu wat hij/zij ervan
vond.

Stap 8:
Plaats een foto bij het artikel
Je hebt als het goed is al een foto op de computer opgeslagen. Klik op dit
icoontje om de foto te uploaden:

Klik dan op nieuw toevoegen:

Selecteer de foto en klik op openen:

Zodra er een 1 in beeld komt op jouw geüploade foto, klik je op invoegen.

