
Van Ineke en Résalieke kregen we een opdracht: Ga op zoek naar

bewoners & bedrijven in Amsterdam Noord. Vraag of zij vinden dat

we goed voor elkaar en de stad zorgen in Amsterdam!

Gastdocenten journalistiek Michiel & Janicke maakten voor ons

speciale opschrijfboekjes voor alle aantekeningen. Journaliste Qali

vertelde ons alles over het maken van een reportage. We namen

Eberhardjes mee... en daar gingen we!

Op pad met Eberhardjes: dé
koekjes van Amsterdam

Bij de IMC Weekendschool leren we door te

doen. In drie jaar tijd leren enthousiaste en

nieuwsgierige jongeren tussen de 10 - 14 jaar

over verschillende beroepen. Want als je weet

wat er later allemaal kan en wat je leuk vindt,

kun je een gemotiveerde keuze maken! In

november zijn we op de weekendschool in

Amsterdam Noord begonnen met het vak

Journalistiek. We hebben eerst met een hele

hoop bevlogen gastdocenten geoefend met

interviewen. We hebben geleerd dat Luisteren,

Samenvatten en Doorvragen heel belangrijk is,

net als de 5 W's + H. In de derde les zijn we op

pad gegaan in de wijk en hebben we échte

interviews afgenomen, die we hebben

uitgewerkt op de redactie. Deze krant is hiervan

het resultaat!

Aantal interviews:

• 10 groepjes van 4-5 leerlingen

• taakverdeling: cameraman/

vrouw, interviewer, schrijver,

regisseur

• 10 interviews op 5 plekken

Waar:

• Amsterdam Noord (omgeving

Hyperion Lyceum)

• Clink Hostel, Café de Pont,

A'dam toren, Café Keppler,

Fromagerie KEF

• We hebben ook

buurtbewoners op straat

gesproken!

Lees op de volgende pagina hoe het

was!!

... de opdracht ...
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Amsterdam heeft sinds 5 mei 2018 een eigen
koekje: het Eberhardje. Het Amsterdamse
Eberhardje is vernoemd naar oud-burgemeester
Eberhard van der Laan. Het koekje staat, net als
hij, voor verbinding tussen de inwoners en
bezoekers van Amsterdam en voor de liefde
voor onze mooie hoofdstad. De oprichters van
deze stichting zijn Ineke Kuiper en Résalieke
Vlieger (op de foto). Zij gaven de jonge reporters
van de weekendschool een speciale opdracht
mee ...

Lees hieronder snel verder!

Boven: Ineke & Résalieke van stichting Eberhard
voor Amsterdam
Rechts: muurschildering van oud burgemeester
Eberhard van der Laan

Verantwoordelijke uitgever: Stichting IMC Weekendschool, Overhoeksplein 2, Amsterdam, 1031KS
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Foto's gemaakt in Amsterdam Noord: Overhoeks/van der Pekbuurt

Zorgen we goed voor elkaar en de stad in Noord? In afbeelding 1, 2 en 3
zijn stripfiguren verstopt!
Kan jij deze vinden?

1
2 3

4 5 6 7

Interviews in de wijk:

1 Interviewen in de A'dam Toren

Hoe heet u en hoe oud bent u?
Ik heet Eke en ik ben 26 jaar.
Heeft u de laatste 3 jaar gemerkt dat
mensen aardiger zijn voor elkaar?
Niet echt ... Mensen zijn volgens mij meer
met zichzelf bezig en zitten meer op hun
telefoon.
Hoe denkt u over het coronavirus?
Ik vind het moeilijk om me aan de regels te
houden want horeca is een beroep met
veel contact.
Wat maakt u blij?
Als bezoekers met een blij gezicht naar
huis gaan!

2 Zorgen Amsterdammers goed voor
elkaar (Café de Pont)

Hoe heet u en hoe oud bent u?
Ik heet Zeno en ik ben 21 jaar.
Wat vond u van de vorige burgemeester?
Hij had een goed hart en is een warm
persoon.
Hoe vindt u dat we nu voor elkaar
zorgen?
Sommigen mensen doen het beter dan
anderen.
Zorgen mensen ook goed voor u?
Ja, mijn familie en vrienden!
Zorgt u ook goed voor anderen?
Dat hoop ik wel!

3 Interview Café Keppler

We hebben Merel en Sarha geïnterviewd.

Het was heel rustig bij het café door het

coronavirus. Merel vindt haar werk SUPER

leuk, alleen vind ze het nu wat minder

doordat er door corona minder mensen

binnen mogen komen. Met Sarha ging het

goed in de coronatijd, ze deed extra haar

best om goed te zorgen voor de stad door

vuilnis op te ruimen.

4 Medewerker hostel ClinkNoord

geïnterviewd in coronatijd

Medewerker Nikie vindt haar werk heel

leuk omdat het elke dag anders is. Ze

gelooft in de coronamaatregelen maar

respecteert ook de mening van anderen.

Daardoor zorgt ze goed voor anderen.

Medewerker José komt zelf uit Spanje, dus

het interview moest in het Engels! Hij mist

in coronatijd de gasten in het hotel. Nu zijn

dat er ongeveer 200, maar voor corona

waren dat er wel 5000!

5 De Eberhardjes (fromagerie KEF)

Waarom zijn jullie zo lief?

Omdat de burgemeester dat vroeg!

Zijn de buren ook lief voor elkaar?Ja,

mijn buren zijn wel lief!

Wat vindt u van Amsterdam? Ik vind het

leuk om in Amsterdam te wonen! Het liefst

woon ik in Amsterdam Noord. Hoe smaken

de koekjes denkt u? Nou ik denk dat die wel

heel lekker zijn! We geven ze graag aan u!

6. Buiten interviewen (van der Pekmarkt)

Wij hebben een meneer op een bankje

geïnterviewd en Eberhardjes gegeven. Hij

leek ons het liefst! Hij vertelde dat hij niet

bang was voor corona, doordat hij goed zijn

handen waste en afstand hield. Ook was hij

gelukkig gezond! We hebben tijdens het

interview veel doorgevraagd, door vragen te

stellen over onderwerpen waar je goed op

kunt doorvragen.

7. Eberhardjes geven & kaas is lekker

(fromagerie KEF)

Kennen jullie Eberhard van der Laan? Ja,

dat is de ouder burgemeester. Zijn jullie lief

voor elkaar? Ja, altijd! Waarom zijn jullie

lief voor elkaar? Omdat het goed is om lief

voor elkaar te zijn, en ook heel leuk!

Waarom willen jullie in Amsterdam wonen?

Omdat het een hele gezellige stad is.

Hebben jullie de Eberhardjes al wel eens

geproefd? Nee, wat zijn dat? Deze koekjes,

alstublieft!

Wat vinden de Noorderlingen er zelf van ?!
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Na het ophalen van de interviews was het tijd om al het

materiaal uit te werken op de redactie. Gastdocenten Janicke &

Geesje legden het uit: met een interview heb je nog geen

stukje voor in de krant. Dat moet eerst worden opgeschreven

en uitgewerkt. Daarna moet een echte journalist zijn/haar

verhaal vaak 'pitchen' aan de hoofdredacteur. 'Pitchen'

betekent 'presenteren', en dan besluit de redactie of het

verhaal in de krant komt. Daar hebben we dus ook meteen

mee geoefend: in groepjes hebben we het verhaal voor de klas

verteld en elkaar complimenten gegeven.

Het uitwerken van alle artikeltjes deden we in dezelfde

groepjes. Eerst lekker schrijven op kladpapier, daarna het

artikeltje samenvatten en de eindversie opschrijven. Dat zag er

zo uit (zie foto's):

Op de redactie ...

Chimpansees nog snel de stad in voor

nieuwe maatregelen worden

aangekondigd

2

1
Ijslander test fastfood: friet en

cheeseburgers na 10 jaar nog steeds in

tact

3

4

Man schrikt van vogelspin in bakje

AH-druiven

Machinist metro Spijkenisse deed

poging om piloot te worden

Wetenschappelijk onderzoek toont aan

dat 5G corona kan veroorzaken

(breaking news)

Nepnieuws is soms moeilijk te herkennen
... Weet jij welk nieuwsbericht hieronder
nep is of echt gebeurd?

FAKE OF ECHT?

Antwoorden:
1 echt 2 nep 3 echt 4 nep 5 nep



Interview met Kim Kardashian ?!

Woordzoeker

Voor al die interviews moest natuurlijk ook geoefend worden. Hoe neem je nou een goed

interview af? In les 2 mochten we zelf kiezen wie we het allerliefst zouden willen interviewen. Wat

zou je dan vragen? Gastdocent Michiel & meester Mounir speelden alle personages (net echt!)

na. De vader van Nouri, stagiaire Demi en zelfs Kim Kardashian kwam voorbij!

Noot van de redactie

Een maand geleden begon je aan de

weekendschool. Wat is er in de tussentijd

al veel gebeurd! We zijn in twee klassen

begonnen, iedereen kende elkaar nog niet

(zo goed). We hebben elkaar in de

afgelopen maand beter leren kennen en

zijn volop in de wondere wereld van de

journalistiek gedoken. Het is een gekke

tijd zo met corona, maar gelukkig kunnen

we elkaar iedere zondag nog zien op de

weekendschool. Even geen excursies,

maar wel veel andere leuke dingen. Met

deze speciale 'Zorg goed voor elkaar en de

stad' krant en de radiouitzending van

Radiolab sluiten we het vak journalistiek

af. En dat betekent dat we na de

kerstvakantie aan een nieuw vak gaan

beginnen: geneeskunde. Voordat het zover

is vieren we eerst nog kerst met elkaar.

Wij hopen dat je komend jaar met veel

plezier blijft komen en kijken ernaar uit

om je iedere zondag te zien. Laten we in

deze gekke tijd éxtra lief zijn voor elkaar

en de stad, samen komen we er wel!

Juf Lisa & Meester Mounir

Deze krant is gemaakt door:

Redactieleden klas 1A:
Abasin, Adrian, Amani, Azra, Carina, Chahid,
Chaimae, Esad, Frederick, Intissar, Jinane, Laith,
Lixin, Melissa, Mohamed Nour, Noa, Sarah,
Sebastian, Wasima, Yigit, Yusra

Redactieleden klas 1B:
Adnan, Adrianna, Ahsen, Alperen, Ani, Berkay,
Bodhi, Elea, Ilias, Isaïah, Ismail, Kayra, Lina,
Malak, Miryam, Noor, Puck, Ranja, Reyhan,
Rosaria, Youssef

Met veel dank aan deze

inspirerende gastdocenten

journalistiek:

Ineke Kuiper & Résalieke Vlieger
(Stichting Eberhard voor
Amsterdam)
Michiel Zeegers & Barbara van Gool
Mike Ackermans
Kris Hartman
Marc van den Eerenbeemt
Janicke Bijlsma & Michiel Galle
Geesje van Haren & Qali Nur
Mohamed el Asri & Ronneke van
der Genugten
Marjolein Tummers


