NewsMaker
Visie

Doelstelling opbrengsten

De leerlingen:
• oefenen enthousiast hun schrijfvaardigheden
• reflecteren op hun presentatievaardigheden
• leren samenwerken in een redactieteam
• communiceren met leerlingen van andere scholen in
binnen- en buitenland
• leren de inhoud van een vak beter kennen
• bouwen een portfolio op

Met behulp van NewsMaker ontwikkelen leerlingen hun
vaardigheden op het gebied van schrijven, presenteren en
publiceren. Terwijl de leerlingen hun
communicatievaardigheden verbeteren, leren ze
tegelijkertijd de inhoud van een vak beter begrijpen. Via
de rol van nieuwslezer en producent, creëren leerlingen
hun eigen verhaal en omdat de leerlingen zichzelf
terugzien op video biedt het programma hen
onmiddellijke feedback. Iedere leerling krijgt een eigen
account, zodat ze ook thuis kunnen oefenen. NewsMaker
is een goede ondersteuning bij het stelonderwijs.
Bovendien is NewsMaker zeer geschikt om periodiek
schoolnieuws te maken. Via het wereldwijde NewsMakernetwerk van scholen, kunnen abonnees ook samen met
andere scholen nieuwsuitzendingen maken.

Functionaliteit

NewsMaker bestaat onder meer uit de volgende
functionaliteit:
• teleprompter / autocue (ingebouwd afleesscherm)
• automatische ondertiteling
• voice-over (commentaarstem) bij video’s en foto’s
• trailers (herkenningsmelodie met animatie)
• muziekbibliotheek voor aftiteling
• en nog veel meer …
Bovendien biedt NewsMaker de mogelijkheid tot het
creëren van een eigen besloten
nieuwskanaal en samenwerken op afstand.

Tijdsinvestering

NewsMaker beschikt over intuïtieve dialoogvensters en
kan zonder veel uitleg direct worden gebruikt. Meestal is
één Skype-sessie van ongeveer een half uur met het
supportteam in Nederland voldoende om er zelfstandig
mee aan de slag te gaan. De Skypesessie kan voor de hele
klas gehouden worden via het digibord of één-op-één met
de leerkracht.

Benodigde middelen

Kosten

Er zijn drie jaarabonnementen:
Pakket A:
1 leerkracht-account + 10 leerling-accounts = € 50,00 *)
Pakket B:
1 leerkracht-account + 50 leerling-accounts = € 125,00 *)
Pakket C:
schoollicentie: € 2,50 per leerling-account (opgave totaal
aantal leerlingen vereist) *)
*) extra leerling-accounts = € 5,00 per account
Prijzen exclusief btw

Een pc, laptop of iPad waarop NewsMaker is geïnstalleerd
en een goede headset (met microfoon). Er kan off-line
gewerkt worden maar als je de opname wilt publiceren is
een goede internetverbinding nodig. Als er slechts één
computer beschikbaar is, werken de leerlingen om
beurten met NewsMaker, alleen of met zijn tweeën of in
een groepje van drie.
Optioneel: Voor extra goede beeldkwaliteit kan een
externe webcam gebruikt worden en voor extra goede
geluidskwaliteit een condensatormicrofoon.

Verwachtingen

Testimonies

Hier kunnen we lezen wat enkele scholen in het
buitenland zeggen over NewsMaker:
https://www.newsmaker.tv/learn-more#page-6.
In Nederland is de hoofdbibliotheek van Weert,
Bibliocenter een enthousiaste gebruiker van NewsMaker,
waarmee scholen kennis maken via het programma ‘De
Leerling aan het Woord’. Bibliocenter biedt ook trainingen
in het gebruik van NewsMaker.

Leerlingen gaan met veel plezier aan de slag gaan met
bronnen zoeken, schrijven en presenteren en willen er
thuis mee verder. Doorgaans gaan de leerlingen heel
creatief om met NewsMaker en gebruiken ze het tevens
als hulpmiddel bij het maken van een spreekbeurt of
boekbespreking.

