
Afspraken en puntenverdeling NIEUWSNEUZEN  

 10 scholen zijn ingeschreven:  

o Sint-Martinusschool – Asse (5 BSO - kantoor) 

o Regina Caeli – Dilbeek (3 ASO - humane wetenschappen) 

o Don Bosco Instituut – Groot-Bijgaarden (6 TSO - boekhouden informatica) 

o GO! Atheneum – Halle (6 ASO – humane wetenschappen) 

o Heilig-Hart & College – Halle (6 TSO – communicatie) 

o Sint-Godelieve Instituut – Kapelle-op-den-Bos (5 TSO – office en talen) 

o VKO – Opwijk (4 BSO- verzorging kantoor) 

o ZAVO – Zaventem (5 TSO – sociaal technische wetenschappen)  

o College – Vilvoorde (5 en 6 ASO - humane wetenschappen latijn) 

o Heilig Hart College – Wezembeek-Oppem (4 ASO -  economie latijn) 

 

 De wedstrijd loopt van maandag 29 januari tot en met maandag 26 maart. 

 

 Bedoeling is dat de deelnemende klassen de redactie nieuwsartikels mailen met een foto. Er 

werd hen gevraagd om in de onderwerp-regel van de mail telkens “NIEUWSNEUZEN” te 

vermelden. Bij de schoolbezoeken is duidelijk gezegd dat de artikels moeten bestaan uit: 

 

o een wervende titel 

o een beknopte inleiding 

o een hoofdtekst die niet te lang is 

o het artikel moet een antwoord geven op de “5 W’s en 1 H”: 

 Wie: over wie gaat het nieuwsbericht?  

 Wat: wat is er precies gebeurd?  

 Waar: op welke plek is het gebeurd?  

 Wanneer: datum en uur?  

 Waarom: waarom is het gebeurd?  

 Hoe: hoe is het gebeurd? 

o spelling en grammatica moeten correct zijn 

o de bijhorende foto moet scherp, goed belicht en horizontaal zijn 

o deelnemers mogen ook videobeelden overmaken 

 

 Wat inhoud betreft is het niet de bedoeling om via deze wedstrijd reclame te maken 

voor alle activiteiten die op school plaatsvinden. De deelnemers moeten verder kijken 

dan de eigen school qua berichtgeving. Ook weten de deelnemers dat ze niet moeten 

trachten om nieuwsartikels te schrijven over het eerste het beste eetfestijn van een 

vereniging waar een nieuwsneus lid van is.  

 

 Puntenverdeling:  

 

o Op de website komt een apart nieuwsneuzen-luikje. Artikels (met foto) die goed 

geschreven zijn, maar qua inhoud niet zwaar genoeg wegen voor de homepage of 

enkel interessant zijn voor een beperkte groep mensen krijgen 1 punt. 



o Artikels (met foto) die goed geschreven zijn en inhoudelijk interessant genoeg zijn 

voor de homepage en dus ook voor verspreiding via onze sociale media krijgen 2 

punten. 

o Als de nieuwsneuzen een artikel doorsturen dat de homepage haalt en ze sturen ons  

daarbij ook nog eens videobeelden die we kunnen gebruiken voor antenne (KN, off 

of DL) dan scoren ze 3 punten.  

o Artikels (met foto) die de homepage halen én die leiden tot een reportage die 

gemaakt wordt door één van onze journalisten, scoren ook 3 punten.  

o Artikels die niet aan de vereiste criteria voldoen en waaraan de journalist/webmaster 

te veel werk heeft, krijgen geen punten.  

 

 De artikels zullen steeds gestuurd worden naar nieuws@ringtv.be en 

kris.vandergracht@ringtv.be. Videobeelden worden via wetransfer naar dezelfde adressen 

gestuurd. 

mailto:nieuws@ringtv.be

