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Een muurkrant is een groot vel met (nieuws)berichten en die je 

aan de muur hangt. Het vel heeft de vormgeving van een 

krantenpagina: er staan meerdere stukjes tekst en afbeeldingen 

op, met duidelijke koppen erbij. Een muurkrant houdt zich 

meestal bezig met een bepaald thema en wordt vergelijkbaar 

met een gewone krant gepresenteerd in de vorm van artikelen.  

Dit kun je gebruiken: 

� groot vel papier 

� tijdschriften en kranten 

� schaar 

� lijm 

� computer met internet en eventueel tekstverwerker  

Kies het hoofdthema van je muurkrant. 

 

Kies onderwerpen die bij dit hoofdthema passen en die jij op je muurkrant wilt laten zien. 

 

Verzamel informatie over de onderwerpen die je gekozen hebt. Je kunt informatie vinden op internet 

en in tijdschriften. Knip plaatjes uit, print ze of teken ze zelf. Schrijf stukjes tekst over de verschillende 

onderwerpen. Je kunt de stukjes tekst zelf met de hand schrijven of je kunt ze typen op de computer en 

dan printen. 

Leg alle tekst en plaatjes die je hebt verzameld op een groot vel en kijk hoe je alles wilt opplakken. 

Wissel tekst en plaatjes af zodat je een mooi geheel krijgt. Gebruik niet te veel lijm, want anders wordt 

het een zooitje! Plak ook niet al te veel op, want dan wordt het veel te druk! Op de afbeeldingen 

hieronder zie je twee verschillende voorbeelden van hoe je alles op kunt plakken. Verzin zelf de indeling 

voor jouw muurkrant!  
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Als je de muurkrant af hebt, geef dan uitleg over je muurkrant voordat je hem ophangt. Vertel 

waarom je hem hebt gemaakt en hoe je het gedaan hebt. Leg ook duidelijk uit wat je hoopt dat mensen 

leren van jouw muurkrant als ze hem lezen! Zijn er mensen die vragen hebben over je muurkrant? 

Probeer antwoord te geven op hun vragen met de kennis die jij nu inmiddels allemaal al hebt over het 

hoofdthema. Het kan natuurlijk zijn dat je het antwoord op sommige vragen niet weet, ga dan samen op 

zoek naar het antwoord, want je kunt nu eenmaal echt niet altijd alles weten! Ieder mens, oud of jong, 

leert elke dag nieuwe dingen in zijn leven. 

 

 

Je muurkrant digitaal: 

• Programma om online muurkrant te maken: http://www.popplet.com/ 

• Wikipedia uitleg over muurkrant: http://nl.wikipedia.org/wiki/Muurkrant 
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