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klassenkrant 

Door de komst van de computer is een idee uit de jaren dertig door freinetgroepen 

in een paar jaar omgevormd tot een eenvoudig, veelzijdig en krachtig hulpmiddel, 

dat in vrijwel iedere basisschoolgroep te gebruiken is. Een eigen krant geeft een 

actueel beeld van wat er in de groep gaande is en wat kinderen in hun vrije tijd 

beleven. In veel groepen is het een A4-velletje, aan twee kanten geprint, niet meer 

en niet minder. De vormgeving kan ook anders, omdat de kinderen tekst en lay-out 

zelf verzorgen binnen de afspraken die ze met elkaar en de leerkracht in de kring 

hebben gemaakt.  

 

Tijdens het samenstellen haalt de redactie al zo veel mogelijk fouten uit de teksten. 

Freinet-leerkrachten streven er naar dat verhalen die op school vermenigvuldigd en 

verspreid worden zo veel mogelijk foutloos worden afgedrukt. Dat geldt dus ook 

voor de klassenkranten. Een verzorgde krant nodigt uit om te gaan lezen. Net als 

de inhoud komt de vormgeving dan ook regelmatig in de kring ter sprake 

(kolommen, lettertype en lettergrootte, illustraties …). De redactie zal (als dat 

nodig is) snel hulp vragen aan klasgenoten die vaardig zijn op de compu-ter. Alles 

wat ze zelf kunnen, doen ze ook zelf. De leerkracht houdt in de gaten of het werk 

op tijd af gaat komen en geeft tips over mogelijke artikelen of foto’s. Ze leest in 

ieder geval de proefprint en voorziet die van kanttekeningen.  

 

De krant verschijnt in veel groepen wekelijks en is een zinvolle, extra schakel 

tussen de groep en thuis! Hij informeert familie en schoolgenoten, stimuleert het 

op papier zetten van gedachten en verhalen, levert goede oefeningen in het stellen, 

stimuleert het samenwerken en zorgt voor meer vaardigheid op de computer, 

leerlingen letten op spelling en gebruik van illustratietechnieken. Om de 

lezersgroep te vergroten gaat de krant ook naar opa en oma, buren en andere 

belangstellenden en per email naar groepen van andere scholen. Kinderen leren 

kranten zien als communicatie- en informatiemiddel. Door de groeiende 

lezersgroep leren de kinderen dat je ook in deze teksten rekening houdt met je 

lezers.  

 

 


