Junior Reporter
De Zemstenaar is een leuk maandblad, waarin je feiten en nieuws verneemt over mensen of
gebeurtenissen in Zemst. Maandelijks wordt in elke brievenbus in Zemst een exemplaar gepost.

Word jij junior reporter bij de ZEMSTENAAR?
Hoe deelnemen?
- Je zit in het 6de leerjaar en je woont in Zemst of je gaat naar school in Zemst.
- We verwachten een voorstel voor een reportage over een onderwerp, met een link naar Zemst.
- We verwachten een tekst met 1000 tot 1200 tekens of 175 tot 200 woorden.
(Met een tekstverwerker kan je de woorden en tekens tellen.)
- Vermeld je voornaam, achternaam, straat, huisnummer en deelgemeente*, school en klas onderaan je
tekst op een volgende bladzijde.
- Vanaf 18 oktober 2021 (0 uur) tot 22 oktober 2021 (24 uur) kunnen de voorstellen verstuurd worden
naar reporter.zemst@gmail.com.
- Indien je niet over een computer beschikt of liever met de hand schrijft mag je je tekst afgeven in de
BIB, Schoolstraat 23 te Zemst, vanaf 15 oktober 2021 (16 uur) tot 22 oktober 2021 (18 uur). Vermeld
je voornaam, achternaam, straat, huisnummer en deelgemeente, school en klas achteraan je tekst op
de achterkant.
- Enkel de voorstellen, die aankomen in deze periode worden aanvaard.
*Je gegevens worden enkel gebruikt voor deze wedstrijd. Na afloop verdwijnen zij uit onze bestanden.
Wat is belangrijk?
- Je onderwerp moet de lezers van de Zemstenaar aanspreken, het moet nieuws zijn en mag leuk zijn.
Leg duidelijk uit over wie of welke gebeurtenis of waarover je als reporter een artikel wil schrijven.
- De jury beoordeelt de taal: schrijf vlot, in een verzorgde opmaak en vermijd fouten
- Als er per klas 4 of meer deelnemers zijn, krijgt de school 1 prijsboek voor de bibliotheek van je klas.
De boeken worden gekozen uit de meest recente catalogus van het Davidsfonds. Deze boeken zullen
ook te zien zijn op onze boekenbeurs Vers geperst, die doorgaat op 15 oktober vanaf 15 uur in de
zaal naast de BIB.
In geval van een halve klas ( 5de en 6de leerjaar in een klas) is 2 deelnames voldoende.
- We verwachten, dat je ouders instemmen met je deelname, maar dat de tekst enkel door jou is
geschreven.
En als ik win?
- De jury kiest een aantal voorstellen op basis van hun originaliteit, van hun haalbaarheid en van de
taalvaardigheid van de junior reporter. Als er veel inzendingen zijn zullen er meerdere prijswinnaars
zijn.
- Als je voorstel uitgekozen wordt ga je samen met een ‘echte’ reporter van de Zemstenaar op stap: jij
stelt de vragen, noteert de antwoorden en maakt er een artikel van dat zal verschijnen in de
Zemstenaar.
- Je mag een boek kiezen uit de meest recente catalogus van het Davidsfonds. Deze boeken zullen ook
te zien zijn op onze boekenbeurs Vers geperst, die doorgaat op 15 oktober vanaf 15 uur in de zaal
naast de BIB.
Hoe wordt een winnaar verwittigd?
- Publicatie in de Zemstenaar met je voornaam achternaam + school + klas
- Vervolgens zal de aangewezen reporter van de Zemstenaar met jou contact opnemen.
Wanneer mag ik mijn prijs ontvangen?
- De artikels van de winnende reporters worden gepubliceerd in de Zemstenaar in de periode november
2021 – mei 2022
- De boekenprijzen worden uitgereikt op het gemeentehuis tijdens de Pinkstermarkt op 6 juni 2022
Junior reporter wordt georganiseerd door de Davidsfonds afdelingen van Zemst – afdeling ZemstEppegem_Laar en afdeling Elewijt samen met de Zemstenaar, maandblad en de BIB.

