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Alle leesmanieren samen!

Het Jeugdjournaal
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Het Jeugdjournaal is iedere avond op televisie. In ongeveer een kwartier tijd word je op de
hoogte gebracht van het belangrijkste en leukste nieuws van de wereld. Dat zijn soms
grote onderwerpen, zoals een aardbeving in Pakistan of de verkiezingen in Nederland,
maar het Jeugdjournaal besteedt ook veel aandacht aan ander nieuws. Bijvoorbeeld een
prijs voor de grappigste klas van Nederland of het verhaal van een man die de loterij had
gewonnen, maar helaas zijn lot in zijn spijkerbroek had laten zitten ... die in de wasmachine
was beland.

Welke onderwerpen?
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Allereerst komt ’s morgens de redactie,
de mensen van het Jeugdjournaal die
zich bezighouden met het verzamelen
van nieuws en het maken van
berichten, bij elkaar zitten. Ze
bespreken dan welke onderwerpen die
avond in de uitzending komen. De
meeste onderwerpen komen binnen
via de computer of uit het
ochtendjournaal voor volwassenen,
maar de redactie zoekt ook in kranten
en tijdschriften naar onderwerpen. En
kinderen kunnen via de website ook
onderwerpen aandragen. Als er
bijvoorbeeld een actie voor een goed
doel op school is of iemand heeft iets
bijzonders uitgevonden, dan kun je dat mailen naar het Jeugdjournaal. Sommige
onderwerpen voor de uitzending zijn van tevoren al bekend: het optreden van een bekende
zanger of de opening van een nieuw pretpark. Deze onderwerpen kunnen al ingepland
worden. Die worden van tevoren al in de agenda gezet. De meeste onderwerpen kunnen
niet van tevoren worden bedacht. Daar
is het tenslotte nieuws voor.

Bij elk praatje een plaatje
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Bij elk onderwerp heeft het
Jeugdjournaal beelden nodig. Als je
naar het journaal kijkt en je ziet alleen
maar een presentator praten, is het
natuurlijk heel erg saai. Hoewel er
soms al goed beeldmateriaal is,
bijvoorbeeld van het NOS-journaal
voor volwassenen, moeten
verslaggevers, cameramannen en
geluidsmannen (of -vrouwen natuurlijk)
van het Jeugdjournaal vaak zelf op pad
om een reportage te maken. Zo’n
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filmpje maken is soms nog lastig. Ze
moeten de juiste mensen vinden om te
interviewen en de goede plek om de
reportage op te nemen. Het
Jeugdjournaal vindt het belangrijk om
juist van kinderen te weten hoe ze over
bepaalde onderwerpen denken. Daarom
interviewen ze regelmatig kinderen op straat of op school. De
filmpjes die door de verslaggever worden gemaakt, duren vaak
te lang om uit te zenden. Voor de uitzending moet het geknipt
worden tot een paar minuten. Dat heet monteren. En dan moet
de reportage nog op tijd terug zijn voor de uitzending. Het is
vaak spannend of dat nog op tijd lukt. Het kan zijn dat de
reportage helemaal in Limburg of Groningen is opgenomen. Zie
dan nog maar eens op tijd terug te zijn in Hilversum! Gelukkig
kunnen de filmpjes via een straalpaal naar de studio in Hilversum worden verzonden. Die
straalpalen staan door het hele land. De straalpaal stuurt de reportage via de satelliet naar
de redactie van het Jeugdjournaal. Vaak nog net op tijd.

Camera loopt ... actie!
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De presentator moet zich goed voorbereiden op de uitzending en daarom leest hij alle
teksten die bij de onderwerpen horen goed door. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat hij
straks niet weet waar het over gaat of moeilijke woorden voor het eerst moet voorlezen.
Gelukkig hoeft hij het niet uit zijn hoofd te doen, want onder de camera is een autocue.
Daar staat alle tekst op. Hij leest de tekst voor en als je kijkt, lijkt het net of hij in de camera
kijkt. Let maar op. Je ziet er niets van!
Ten slotte moet de presentator voor de uitzending nog even langs de visagie. Daar wordt
hij opgemaakt, waardoor zijn gezicht niet glimt. De lampen in de studio zijn namelijk heel
fel en als de presentator niet is opgemaakt, ziet hij er heel bleek en glimmend uit. Dan denk
je misschien meer ‘wat zou er met hem aan de hand zijn’, dan dat je luistert naar het
nieuws. Als alles en iedereen klaar is, kan de opname beginnen.

Ik vind het belangrijk dat kinderen al zo jong mogelijk naar
het Jeugdjournaal kijken, omdat ook kinderen moeten weten wat er in
de wereld gebeurt. In het Jeugdjournaal wordt op een goede manier
aan kinderen uitgelegd wat het laatste nieuws is. Het gewone journaal
is vaak wat aan de late kant en daar worden soms beelden getoond
die niet geschikt zijn voor kinderen. Ik vind het ook heel goed dat het
Nederlandse Jeugdjournaal andere landen heeft geholpen om daar
ook jeugdjournaals op te zetten. Nu kunnen de kinderen in
bijvoorbeeld Suriname of Zuid-Afrika ook zien wat er in de rest
van de wereld gebeurt.
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Wil je meer lezen over
het Jeugdjournaal of over
andere interessante
onderwerpen? Kijk dan
eens in de Junior
Informatie-boekjes in de
bibliotheek.

Wil je meer weten over het
Jeugdjournaal? Kijk dan eens op
website www.nos.nl/jeugdjournaal!
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