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Samenvatting Project Schoolkrant is een digitaal platform voor kinderen op de
basisschool waarmee ze een topschoolkrant kunnen maken.

Details Door middel van veel korte how to-filmpjes, animaties en geschreven
instructies door de beste journalisten van Nederland geeft het platform
uitgebreid uitleg over de vijf belangrijkste pijlers van een (school)krant: nieuws
vinden, interviewen, fotograferen, schrijven en ontwerpen. Naast de uitleg
krijgen de kinderen ook allerlei opdrachten om met deze onderwerpen te
oefenen. En kunnen ze via het platform de schoolkrant ook daadwerkelijk in
elkaar zetten en uitprinten.

Project Schoolkrant is een initiatief van, en is ontwikkeld door, JWT
Amsterdam voor zijn klant De Persgroep. De Persgroep stelt het platform
gratis ter beschikking aan alle scholen van Nederland. Scholen kunnen zich
aanmelden op https://projectschoolkrant.nl.

Relevante links Demo lessenplatform
Campagnepagina

Citaten “Bijna elke journalist is ooit begonnen bij de schoolkrant. Alleen daarom
al ligt dit project ons nauw aan het hart. We delen onze kennis en kunde
graag met de scholen van Nederland." 
— Erik Roddenhof, Commercieel Directeur van De Persgroep:

“Project Schoolkrant is veel meer dan alleen een leermiddel om een
schoolkrant te maken. De kinderen worden op een speelse manier
gestimuleerd om bijvoorbeeld met taal en meningsvorming bezig te zijn.
In de huidige tijd relevanter dan ooit. En goed passend bij de
kwaliteitstitels van De Persgroep." 
— Bas Korsten, Executive Creative Director JWT Amsterdam:
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Over JWT Amsterdam

We’re an advertising agency that thinks a little differently. We believe that
our complex world calls for a new way of working. And we’ve built our entire
agency around it. Three simple words that will redefine the way you and we
do business: Think, do, make.
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