Reglement
JUNIOR JOURNALIST 2021 - 2022
Junior Journalist is de grootste schrijfwedstrijd voor jongeren in Vlaanderen en Brussel.
De organisator van Junior Journalist is Davidsfonds vzw, het grootste cultuurnetwerk in
Vlaanderen, vertegenwoordigd door Davidsfonds afdelingen over heel Vlaanderen en Brussel.

1. Algemeen
1.1 Leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs en de eerste, tweede en derde graad van
het secundair onderwijs kunnen deelnemen aan Junior Journalist.
De deelnemers aan Junior Journalist worden opgedeeld in vier reeksen, afhankelijk van het
studiejaar waarin ze zitten:
•
•
•
•

Reeks 1 = derde graad basisonderwijs (5de en 6de leerjaar)
Reeks 2 = eerste graad secundair onderwijs (1ste en 2de jaar)
Reeks 3 = tweede graad secundair onderwijs (3de en 4de jaar)
Reeks 4 = derde graad secundair onderwijs (5de en 6de jaar)

1.2 Thema, vorm en inhoud inzending
Als inhoudelijke insteek voor de verschillende schrijfstukken, geldt het thema ‘De wereld na
2030’. 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, vrij weer te geven in
vraag/antwoord-vorm, (in)directe rede of mengvorm met citaten.
● De deelnemers in reeks 4 schrijven een opiniestuk.
1.3 De ingezonden teksten moeten getypt zijn voor de nationale wedstrijd; bij de lokale voorronde
zijn handgeschreven teksten mogelijk. De lengte is minimaal 500 en maximaal 1.500
woorden. Illustraties zijn toegelaten.
1.4 Een inzending moet geschreven zijn in het Algemeen Nederlands, door één auteur.
1.5 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.
1.6 Een inzending voor Junior Journalist kan slechts eenmaal gebeuren:
-

via een Davidsfonds afdeling, die de wedstrijd organiseert

-

of rechtstreeks bij de nationale klas, daar waar er geen organiserende afdeling in de buurt
is. De inzending moet bij de nationale coördinator van Junior Journalist uiterlijk op 15
januari 2022 toekomen via juniorjournalist@davidsfonds.be.
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1.7 Wie deelneemt aan Junior Journalist gaat akkoord met dit reglement en met de beslissingen
van de jury, zowel voor de lokale voorronde als voor de nationale finaleronde van de wedstrijd.
Tegen die beslissingen is geen verhaal mogelijk, op welke manier dan ook.
1.8 Over punten van Junior Journalist die niet voorzien zijn in dit reglement, beslist de nationale
werkgroep Junior Journalist.
1.9 De inzendingen van de lokale winnaars kunnen na expliciete toestemming gepubliceerd
worden via de verschillende Davidsfonds kanalen (gedrukte en online media) en door de
partners, zonder dat zij verdere verplichtingen hebben tegenover de auteurs.

2 Privacy
Gegevensverzameling door de lokale afdeling gebeurt zo minimaal mogelijk en de gegevens worden
na vijf jaar verwijderd.
Deelnemers behouden het recht om tijdens het verloop van de wedstrijd hun gegevens en werk te
laten schrappen.
De privacy van alle deelnemers wordt verzekerd op basis van de privacyverklaring van Davidsfonds
vzw, te raadplegen op https://www.davidsfonds.be/privacy.

3 Organisatie en contact
De coördinatie van Junior Journalist bij Davidsfonds vzw gebeurt door de nationale werkgroep
bestaande uit vrijwilligers en medewerkers van Davidsfonds.
Het contactadres is Davidsfonds vzw, t.a.v. Junior Journalist, De Hoorn, Sluisstraat 79, 3000 Leuven,
telefoonnummer: 016 31 06 00 , e-mail: juniorjournalist@davidsfonds.be
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