Format nieuwsberichten website Gezonde School
Wilt u een nieuwsbericht plaatsen op gezondeschool.nl? Stuur dan een e-mail naar de redactie*
Gezonde School. Uw bericht wordt onder eindredactie van het redactieteam Gezonde School
op de website gezondeschool.nl geplaatst.
Voorwaarden aanleveren nieuwsberichten
- Het nieuws is actueel
- Het nieuwsbericht informeert kort en bondig, is relevant, attenderend, motiverend en is
gekoppeld aan Gezonde School.
- Het nieuws is relevant voor het onderwijs (po, vo of mbo).
- Berichten moeten een concrete call to action voor scholen bevatten.
- Het nieuws is verbonden aan de gezondheidsthema’s, de aanpak en/of activiteiten van
Gezonde School (voor thema’s zie onderaan deze pagina).
- De genoemde interventies staan in activiteitendatabase van Gezonde School, dit zijn erkende
en goed beschreven interventies.
Schrijfwijzer
- Een bericht heeft maximaal 60 woorden, met een link naar uw website voor meer informatie.
- Formuleer kort en duidelijk en begin met de boodschap.
- Geef antwoord op de vragen: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe.
- Formuleer actief en vermijd passieve zinnen met zullen, moeten, worden etc.
- Aanspreekvorm is ‘u’. Vermijd al te veel jargon.
- Bij het bericht wordt een afbeelding geplaatst, deze moet met het bericht worden aangeleverd
in een jpg-bestand (216 x 136 pixels).
- Probeer woorden te gebruiken die de doelgroep scholen zelf ook gebruiken. Dit maakt dat het
bericht gemakkelijker vindbaar is en ook meer aansprekend is.
Opbouw nieuwsbericht
- Titel (wervende kop van max. 45 posities.)
- Lead (kern van bericht van max. 30 woorden.)
- Meer info (van belangrijk naar minder belangrijk. Zonodig structuur met kopjes.)
- Verwijzing (links naar uitgebreide achtergronden of verwijzing naar persoon.)
Overzicht gezondheidsthema’s
Gezonde School richt zich op de volgende thema’s:
1.
2.

Voeding
Bewegen en sport

5.
6.

Relaties en seksualiteit
Fysieke veiligheid

3.

Roken, alcohol- en
drugspreventie

7.

Milieu en natuur

4.

Welbevinden

8.

Mediawijsheid

*Neem contact op met de redactie Gezonde School via redactie@gezondeschool.nl

