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JUNIOR JOURNALIST 2020 - 2021

WEDSTRIJDREGLEMENT
De Junior Journalist-wedstrijd is een wedstrijd creatief schrijven voor jongeren uit de
derde graad van het basisonderwijs en het hele secundair onderwijs.

De organisator van de wedstrijd is het Davidsfonds afdeling Dendermonde.

Het thema is “Schatten”.
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A/ ALGEMEEN
1. De deelnemers aan de Junior Journalist-wedstrijd worden opgedeeld in 4
wedstrijdcategorieën, afhankelijk van het studiejaar:
-

reeks 1

=

-

reeks 2

=

-

reeks 3

=

-

reeks 4

=

derde graad basisonderwijs
5de en 6de leerjaar
eerste graad secundair onderwijs
1ste en 2de jaar middelbaar
tweede graad secundair onderwijs
3de en 4de jaar middelbaar
derde graad secundair onderwijs
5de en 6de jaar middelbaar

2. Thema, vorm en inhoud inzending
Als inhoudelijke insteek voor de verschillende schrijfstukken, geldt het thema
schatten. De interpretatie van het thema is vrij.
De vorm van de tekst is afhankelijk van de reeks waarbinnen men werk inzendt:
● De deelnemers in reeks 1 en 2 schrijven een verhaal. Dit kan zowel een
fantasie- als een journalistiek verhaal zijn.
● De deelnemers in reeks 3 schrijven een interview.
● De deelnemers in reeks 4 schrijven een opiniestuk.
Andere schrijfvormen komen niet in aanmerking.
Illustraties zijn toegelaten. Ook de titel waaronder het stukje geschreven wordt,
mag vrij gekozen worden.
3. De inzendingen moeten getypt zijn voor de nationale wedstrijd (zie Word
sjabloon); de lengte is minimaal 500 en maximaal 1.500 woorden. Voor reeks 1
aanvaarden wij ook niet getypte werkjes. Niet getypte werkjes uit reeks 1
komen in aanmerking voor de lokale JJW in Dendermonde, maar niet voor de
nationale wedstrijd.
4. Een inzending moet geschreven zijn in het Algemeen Nederlands, door één
fysieke auteur.
5. Een inzending voor Junior Journalist moet oorspronkelijk zijn. Inzendingen die
geheel of gedeeltelijk plagiaat blijken te zijn, worden onverbiddelijk
gediskwalificeerd. Diskwalificatie is mogelijk op elk moment in de wedstrijd.
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B/ DE ORGANISATIE
De organisator van de wedstrijd is Davidsfonds Dendermonde.
De jurering gebeurt door personen uitgenodigd door het bestuur van het Davidsfonds
Dendermonde.
De werkstukken moeten ingeleverd worden uiterlijk 18 december 2020 bij één van de
volgende personen:
-

Lieve Willems, Emanuel Hielstraat 38, 9200 Sint-Gillis
lievewillems@telenet.be
Tel. 0476 53 77 83
Willy Depouillon, Ringstraat 16, 9200 Grembergen
wdepouillon@telenet.be
Tel. 052 21 48 51
Hannes De Mulder, Kattestraat 6, 9230 Wetteren
hannesdm@hotmail.com
Tel. 0487 54 01 76
Myriam Paquet, Krapstraat 155/0102, 9255 Buggenhout
myriam.paquet@skynet.be
Tel. 052 21 71 45
Jade Cooreman, Potaardestraat 7 bus 101, 9280 Lebbeke
jade.c@live.be
Tel. 0474 69 38 46
Jo Goubert, Kwintijnpoort 28, 9200 Dendermonde
Jozef.goubert@gmail.com
Tel. 0477 47 65 72

Indienen kan op papier, maar ook elektronisch via bovenstaande e-mailadressen.
In alle gevallen dient het sjabloon te worden gebruikt met vermelding van de
gevraagde gegevens.
De prijsuitreiking vindt plaats op een zondag in het voorjaar 2021. Hierop worden de
winnende deelnemers samen met hun familieleden (ouders, broers, zussen) en hun
leerkrachten en directie uitgenodigd.
De laureaten van elke reeks nemen automatisch deel aan de nationale finaleronde.
C/ OPMERKINGEN
1.

Een inzending kan slechts eenmaal gebeuren, bij maar één afdeling, en dus
niet op meerdere plaatsen.

2.

Wie deelneemt aan deze wedstrijd gaat akkoord met dit reglement en met
de beslissingen van de jury.
Tegen die beslissingen is geen verhaal mogelijk, op welke manier dan ook.

3.

Over punten van de Junior Journalist-wedstrijd die niet voorzien zijn in dit
reglement beslist het bestuur van het Davidsfonds Dendermonde soeverein.

4.

Deelnemers geven met hun deelname aan de wedstrijd het recht om zijn of
haar inzending te publiceren, zonder dat het Davidsfonds nog verdere
verplichtingen heeft tegenover de auteur.
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5.

De organisator heeft het recht om zonder verdere verplichting foto’s van de
Junior Journalist-wedstrijd waarop deelnemers voorkomen te (laten)
publiceren.

6.

Alle gegevensverzameling door de lokale afdeling gebeurt zo minimaal
mogelijk en de gegevens worden na vijf jaar verwijderd.

7.

De privacy van alle deelnemers wordt verzekerd op basis van de
privacyverklaring
van
Davidsfonds
vzw,
te
raadplegen
op
https://www.davidsfonds.be/privacy.

Meer informatie over deze wedstrijd kan bekomen worden via hogervermelde
personen.
Met vriendelijke groeten,
De junior journalist-wedstrijd ploeg
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