
Door Emma  
 
Hoe vond ik de tweede lichting van 
de Brede School Verslaggevers? Ik 
vond het heel erg leuk omdat je heel 
erg veel leert en je heel veel leuke 
onderwerpen krijgt om over te schrij-
ven. Ik had het heel leuk gevonden 
als de lokale omroep was gekomen. 
Het interview met Ot Ottenheim 
vond ik het allerleukst omdat ik dat 
de vorige keer al graag  

wilde. En er was niks niet leuk. Je 
leert hoe je moet interviewen en hoe 
je dat dan moet uitwerken, allemaal 
niet zo moeilijk als je het kunt. De 
artikelen in de Ahrenberger zijn heel 
leuk omdat iedereen je daar op aan-
spreekt. Maar ik wil liever niet nog 
een keer meedoen, want ik heb al 
twee keer meegedaan. Wel raad ik 
anderen aan om mee te doen omdat 
je heel veel leuke dingen doet en 
echt veel leert. 

Door Stijn  
 
Ik deed mee aan de Brede 
School Verslaggevers omdat 
het me leuk leek. Want vorig 
schooljaar deed mijn zus mee 
en mijn vader is journalist. Om 
het leuker te maken, zou ik door 
de buurt willen lopen om men-
sen aan te spreken. Ik zou hen 
willen vragen of ze ergens infor-
matie over hebben en dan vra-
gen of je hen mag interviewen 
over dat onderwerp. Ik had het 
ook heel leuk gevonden als de 
lokale omroep op onze uitnodi-
ging was in gegaan. 
Het is ook interessant omdat ik 
dingen leerde wat ik nog niet 
kon en ik leerde mensen ken-
nen die ik anders niet had ge-
kend. Het is leuk omdat ik het 
uittypen van informatie ook echt 
heel cool vind. Ik vind de artike-
len in de Ahrenberger leuk. Ik 
denk dat de artikelen op de 
website ook leuk zijn, maar heb 
nog niet gekeken. Als het kan, 
doe ik de volgende keer hon-
derd procent zeker mee. Ik ga 
nog anderen aanraden om dit 
ook te doen.              

Door Sisi 
 
Ik vond de verslaggevers heel 
leuk omdat je verschillende din-
gen kon doen. Bijvoorbeeld vra-
gen stellen, informatie opzoeken 
op internet en die dan opschrij-
ven. Al die dingen waren allemaal 
heel leuk. Het kan nog leuker wor-

den als de verslaggevers op tele-
visie komen. Het leukst was om 
over het Ronald McDonaldhuis te 
praten met een vrijwilligster.  Ik 
vond eigenlijk niks niet leuk. Over 
heel veel onderwerpen wist ik 
niets. Zo wist ik niet dat de stich-
ting Make a Wish bestond. Ik 
vond de artikelen in de Ahrenber-
ger  heel erg leuk. Ik heb allemaal 
complimenten gekregen van mijn 

vrienden. Ik heb de artikelen op 
de website nog niet gezien, maar 
ik zal kijken.  
Als het kon, zou ik natuurlijk nog 
een keer meedoen. Ik zal anderen 
aanraden om mee te doen met de 
verslaggevers. Ik vond het ook 
heel leuk om de andere verslag-
gevers te leren kennen. Het was 
gezellig en ze waren heel erg 
leuk. 

Door Bastienne  
 
Ik vind de Brede School Ver-
slaggevers heel leuk omdat je 
er mee in de krant komt en je 
krijgt leuke onderwerpen om 
over te schrijven. Het leukste 
vond ik dat je mocht  intervie-
wen. Ik verheug me ook op 
het interview in de Schalm 
dat ik nog ga doen. Er zijn 
eigenlijk geen dingen die ik 
niet leuk vond. Ook heb ik er 
veel van geleerd. Je leert 
bijvoorbeeld hoe je een ver-
haal extra leuk kunt maken 
om te lezen. Of om open vra-
gen te stellen.   
De verhalen die in de Ahren-
berger staan, leest heel mijn 
familie. Toen er een keer een 
foto van mij bij  stond, kregen 
we allemaal WhatsApp-jes  
en mailtjes. Dat vond ik erg 
grappig. Op de website staat  
een foto van een vriendin van 
mij die ook meedeed en dat 
vond ik ook erg leuk. Ik zou 
zeker weten nog een keer 
mee doen als dat kon!!! En ik 
raad anderen zeker aan om 
ook mee te doen. 

Door Ester  
 

Ik vond de Brede School Verslagge-
vers leuk want we hadden leuke 
ideeën en artikelen. Het leukste van 
alles was het interviewen. Ik vind dat 
het kan nog leuker te maken is als 
de Brede School Verslaggevers op 
tv of op de radio kunnen komen. Ik 
heb niks dat niet leuk was. Bij de 
Brede School verslaggevers heb ik 
geleerd beter te typen en beter zin-
nen verzinnen. Ik vind het leuk dat 

we in de krant stonden. Dat heb ik 
gezien omdat mijn juf, Hannie Roo-
sen, me het krantenartikel heeft 
gegeven, want zelf woon ik in Eind-
hoven. Ik vind de artikelen op de 
website leuk, want er zijn leuke on-
derwerpen aangepakt.  

Het zal heel leuk zijn als er volgend 

jaar weer een groep Brede School 

Verslaggevers komt. Ik zal heel veel 

mensen vragen mee te doen als ze 

willen. Het is een hele leuke hobby.  

Je leert echt heel erg veel 

Veel WhatsApp- 

jes en mailtjes 
Nog de straat op 

als verslaggever 

Een hele leuke hobby 

Nu nog op de televisie 


