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Junior Journalist 2021-2022: De wereld na 2030

Thema 'De wereld na 2030"
Aan: de kandidaat-deelnemende scholen (Mortsel e.a.)
Geachte leerkracht Nederlands,
Al vele jaren neemt jullie lagere of secundaire school deel aan de Junior
Journalistwedstrijd van het Davidsfonds, lokaal georganiseerd door de afdeling
Mortsel. Of: misschien is dit je eerste deelname?
Ook in 2021-2022 zetten wij dit initiatief voort! Met deze brief bezorgen we u de
praktische inlichtingen, samen met de bijgevoegde informatiebladen.
De wedstrijd staat open voor de leerlingen in vier reeksen:
de derde graad lager onderwijs (5e en 6e leerjaar; vorm: verhaal);
de eerste graad secundair onderwijs (1e en 2; vorm: verhaal);
de tweede graad secundair onderwijs (3e en 4e; vorm: interview);
de derde graad secundair onderwijs (5e en 6e; vorm: opiniestuk).
De tekst beslaat 500 tot 1500 woorden, is getypt (word- of pdf-document) en
gaat vergezeld van de voornaam en naam, postadres, school en klas van de
auteur.
Hij wordt bezorgd:
-

ofwel per e-mail op het groepsadres <jjw.dfmortsel@proximus.be>

-

ofwel per post of afgegeven op het adres: Bremveldlaan 7, 2640 Mortsel.

Alle teksten moeten ons bereiken ten laatste zaterdag 27 november om 24 uur.
Twee juryleden beoordelen elke tekst op ‘schrijven’ (zinsbouw, spelling),
‘creativiteit’ (idee en uitwerking) en, apart, ‘originaliteit’.
Alle deelnemers, hun leerkrachten en ouders, krijgen een uitnodiging voor de
proclamatie op vrijdag 21 januari 2022 om 20 uur in zaal ’t Parkske,
Edegemsestraat 26, 2640 Mortsel. Alle deelnemers krijgen een prijsboek. De
Stad Mortsel bekroont bovendien het origineelste werk in elke reeks.

We kijken uit naar jullie enthousiaste deelname, met hartelijke groet,

Jo Lommaert
Dirk Vermeiren
Coördinator JJW
ondervoorzitter
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Het doel van een cultuurvereniging is: verenigen; bij Davidsfonds gaat het om
de gedeelde belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst en erfgoed,
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