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OPGAVE PAGINA
GEEF JE OP VOOR DE JOB!
Geef je op bij de KIR-Coach of directeur op jouw school!
Let op: Je bent een leerling van groep 6, 7 of 8 en zit niet in
de KinderInnovatieRaad.

JOB 4
TECHNEUT (BEELD, 
LICHT & GELUID)
Word jij de nieuwe techneut in de KIR-TV studio? Zorg jij
voor het geluid, de beelden en het licht? Word jij de
cameraman of vrouw die de wereld prachtige beelden van
de KIR-activiteiten laat zien via het YouTube livestream-
kanaal? Dan is dit jouw kans!

De Techneut (Beeld, licht & geluid)…
• straalt plezier uit.
• is sympathiek.
• kan goed luisteren en instructies opvolgen.
• is technisch.
• heeft goede computervaardigheden (of wil dit leren)
• Is *perfectionistisch.

Herken jij jezelf in de bovenstaande punten en wil je de job
als Techneut (Beeld, licht & geluid)?
Bekijk dan de opgavepagina in dit boekje en geeft je op!

*Perfectionistisch is heel precies werken en op details letten.
T
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