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Aalter 01.10.2022 
 

UITNODIGING DEELNAME JUNIOR JOURNALISTWEDSTRIJD 
Alle basisscholen Groot Aalter.   

 
Geachte Directie,  
Beste leerkrachten 5de en 6de leerjaar,  
 
Traditiegetrouw organiseren wij de jaarlijkse Junior 
Journalistwedstrijd in de periode oktober-november.  Alle 
scholen van Groot Aalter en zijn deelgemeenten  worden 
aangeschreven en alle leerlingen van het 5de en 6de kunnen 
deelnemen aan de wedstrijd. 
 
De prijsuitreiking is voorzien half februari – begin maart. De 
datum en spreker en/of artiest dienen nog vastgelegd. 
 
Dit jaar is het thema ‘#trots#lokalehelden’. 
De interpretatie van het thema is vrij. 

 

Wij hopen dat ALLE scholen van Aalter en zijn deelgemeenten deelnemen, los van ideologie of 
afkomst. ‘Woord en taal’ zijn niet alleen voor het Davidsfonds en het onderwijs een prioritaire 
doelstelling, het is voor elk kind van belang.  
 
INFORMATIE WEDSTRIJD EN REGLEMENT 
 
Algemeen 

1. De wedstrijd in de scholen (5de en 6de leerjaar) loopt vanaf heden tot 30 november 2022. 
2. De mensen die de lokale werkjes verbeteren krijgen tijd tot eind december 2022. 
3. Er is een prijs voorzien voor de beste leerling van elke deelnemende klas. 
4. De drie eersten leerlingen worden extra in de bloemetjes gezet. 
5. Het werkje van de winnaar neemt automatisch deel aan de “Nationale Junior 

Journalistwedstrijd” en wordt door ons overgemaakt aan de organisatoren tegen uiterlijk 15 
januari 2023. De nationale prijsuitreiking vindt plaats op 24.04.2022 in het Vlaams Parlement. 

6. Een groepsfoto met alle winnende leerlingen, samen met de auteur, wordt genomen voor de 
lokale pers bij de prijsuitreiking. 

7. Een uitnodiging voor de prijsuitreiking wordt later aan jullie overgemaakt. 
 
Wat toelichting bij het wedstrijdreglement: 

• Een ideeënbundel voor de leerkracht,  het wedstrijdreglement (alle categorieën – voor jullie 
alleen onderdeel ‘Reeks 1 – derde graad basisonderwijs van toepassing) en een affiche wordt 
als bijlage gestuurd. Het onderwerp ‘De wereld na 2030’ mag vrij geïnterpreteerd worden. 
Voor jullie is enkel de categorie van het 5de en 6de leerjaar van toepassing. 
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• Een inzending moet geschreven zijn in het Algemeen Nederlands, door één auteur.  

• De ingezonden teksten moeten getypt zijn voor de finaleronde, bij de lokale voorronde mag 
een afdeling handgeschreven teksten toelaten. Bij onze organisatie is het toegelaten. 
Indien de lokale winnaar een handgeschreven werkje instuurde zal het DF bestuur instaan om 
dit uit te typen net zoals vorig jaar toen het winnende werkje ook met de hand geschreven 
was. 

• De lengte is minimaal 500 en maximaal 1.500 woorden. Illustraties zijn toegelaten. 

• Inzendingen die geheel of gedeeltelijk plagiaat blijken te zijn, worden onverbiddelijk 
gediskwalificeerd. Diskwalificatie is mogelijk op elk moment in de wedstrijd.  

• Een inzending voor de Junior Journalist kan slechts eenmaal gebeuren, bij maar één afdeling, 
en dus niet op meerdere plaatsen. 

• De titel waaronder jongeren hun stukje schrijven, mogen ze zelf kiezen, tenzij u als leerkracht 
zelf een titel oplegt.  

 
PRAKTISCH 
 

• De leerkracht maakt ons de vijf (5) beste werkjes van de klas over.  
Dit mag digitaal. Men mag ons ook een seintje geven, dan komen we de werkjes ophalen. 
(P.S. Op de prijsuitreiking mogen alle leerlingen die deelgenomen hebben aanwezig zijn, niet 
enkel de 5 ingezonden werkjes). 
 

• Noteer op de deelname: 
1. Naam van de leerling en geboortedatum of -jaar 
2. Klas en school 

De gegevens zullen, wanneer de werkjes gekopieerd of doorgestuurd worden, door ons 
afgeplakt worden zodat de juryleden geen kennis hebben van de identiteit. 
 

• Wij werden graag in het bezit gesteld van de naam, de klas en het email adres van de 
leerkracht. Dit maakt het eenvoudiger in de communicatie. 
 

• Een seintje geven als u deelneemt of niet deelneemt wordt ten sterkste gewaardeerd. 
Gelet op de Wet op de Privacy (GDPR wetgeving) worden de gegevens enkel gebruikt met het 
oog op deelname aan deze wedstrijd. Ze heeft geen andere doeleinden. 
 

• De locatie voor de prijsuitreiking is nog niet bepaald. Dit wordt beslist op onze volgende 
bestuursvergadering.  

 
U contactpunt voor deze organisatie is ondergetekende 
 
Patrick Maertens, secretaris DF Aalter 
Buntelarestraat 39, 9880 Aalter  
Tf:  0485/555.894 
e-mail : patrickmaertensaalter@telenet.be  
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