Artikel schrijven
Tips bij het schrijven van een artikel.
1. Kies een onderwerp voor je artikel.
2. Bedenk wat het doel is van je artikel. Wil je mensen nieuws brengen? Wil je over je onderwerp achtergrond
informatie (veel informatie over het onderwerp) geven? Wil je ergens je mening over geven?
3. Als je het onderwerp en het doel bedacht hebt, kun je gaan beginnen met het schrijven van het artikel.
4. Een artikel bestaat uit verschillende onderdelen.

De kop

De kop van een artikel is een ander woord voor de titel. Net als de titel geeft de kop aan waar het artikel over
gaat. De kop schrijf je in hoofdletters en de letters zijn dik. Bijvoorbeeld:
KIDSWEEK JUNIOR IS POPULAIR

De inleiding

Het eerste stukje van het artikel heet de inleiding. In de inleiding staat waar het artikel over gaat. Als je de
inleiding van een artikel leest, weet je ongeveer wat je kunt verwachten. De inleiding is vaak met dikke letters
getypt of in een andere kleur.
Onder de inleiding schrijf je je naam. Onder je naam trek je een streep de net zo breed is als de kolom waarin
de tekst staat. Bijvoorbeeld:
Kidsweek Junior in de klas is een hele populaire krant. Dat werd gisteren duidelijk toen een aantal
kinderen hun mening gaf.
Pieter Post

De kern

In de kern wordt het onderwerp van het artikel heel duidelijk uitgelegd. Bovenaan in de kern moet het
belangrijkste staan en onderaan wat het minst belangrijk is. Zodat je bijvoorbeeld de laatste zinnen van de kern
eraf zou kunnen knippen als het niet op de pagina past en dat de lezer dan toch nog begrijpt waar het artikel
overgaat.
Vooraan de kern schrijf je de plaats waar je het artikel hebt geschreven. Bijvoorbeeld:
Helmond – In Helmond is deze week hard gewerkt met Kidsweek Junior in de klas. Kinderen kunnen er geen genoeg van krijgen.

Afbeeldingen

Bij een artikel zie je vaak ook afbeeldingen. Bijvoorbeeld een foto. Als je een foto bij je artikel wilt zetten, schrijf
je onder de foto op wat er op de foto te zien is en door wie en waar de foto gemaakt is.
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