
KIDSJOBS IN HET 

MULTIMEDIATEAM   
Twee leerlingen van elke school nemen plaats in het
bovenschoolse MultimediaTeam (KIR-MT). De MT-leerlingen
komen op afroep digitaal of fysiek bijeen. Bijvoorbeeld voor
de organisatie van een evenement of om te vloggen of
livestreamen bij de promotie van een Ambion/KIR-project.
Daarnaast staan deze leerlingen in contact met Evelien
Kremer (Communicatie en Marketing) voor het uitwisselen
van berichten op school of bovenschools niveau.
Bijvoorbeeld bij leuk schoolnieuws voor op het Ambion
Dashboard of een bovenschoolse schoolkrant.

In deze folder kan iedereen lezen welke rollen er allemaal
zijn in het MultimediaTeam van Ambion.

JOB 1 
PRESENTATOR OF 
PRESENTATRICE   
Word jij de nieuwe presentator of presentatrice van het
KinderInnovatieRaad TV-kanaal op YouTube? Presenteer jij
de activiteiten van de KinderInnovatieRaad straks vanuit de
KIR-TV studio? Of interview je in de studio verschillende
gasten? Dan is dit jouw kans!

De KIR-presentator...
• straalt plezier uit
• is sympathiek
• vertelt graag verhalen.
• stelt veel vragen.
• kan improviseren (onvoorbereid presenteren).
• heeft humor.
• heeft lef.
• kan toneelspelen.

Herken jij jezelf in de bovenstaande punten en wil je de job
als presentator of presentatrice?
Bekijk dan de opgavepagina in dit boekje en geeft je op!

JOB 2 
VLOGGER/
VERSLAGGEVER  
Word jij de nieuwe vlogger op het KinderInnovatieRaad TV-
kanaal op YouTube? Geef jij verslag van activiteiten van de
KinderInnovatieRaad op locatie in jouw eigen vlog? Of
interview jij verschillende personen op locatie? Dan is dit
jouw kans!

De KIR-vlogger/verslaggever…
• straalt plezier uit.
• is sympathiek
• kan vloggen en video's bewerken (of wil dit leren).
• vertelt graag verhalen.
• stelt veel vragen.
• kan improviseren (onvoorbereid presenteren).
• heeft humor.
• heeft lef.
• is zelfstandig.

Herken jij jezelf in de bovenstaande punten en wil je de job
als vlogger/verslaggever? Bekijk dan de opgavepagina in dit
boekje en geeft je op!

JOB 3 
TEKSTSCHRIJVER/
FOTOGRAAF   
Word jij de nieuwe tekstschrijver/fotograaf van de
KinderInnovatieRaad? Schrijf jij artikelen over de
activiteiten van de KinderInnovatieRaad op internet, social
media of in de KIR-nieuwsbrief? Versterk je jouw teksten
met prachtige zelfgemaakte foto’s? Interview jij
verschillende personen en gebruik jij deze informatie om
een eigen *column te schrijven? Dan is dit jouw kans!

De KIR-Tekstschrijver/journalist…
• straalt plezier uit.
• is sympathiek.
• schrijft graag verhalen en verslagen.
• schrijft begrijpelijk en creatief (of wil dit leren)
• heeft goede computervaardigheden (of wil dit leren)
• heeft goede spellingsvaardigheden (of wil dit leren)
• Fotografeert graag.
• Stelt veel vragen en gaat op zoek naar antwoorden.

Herken jij jezelf in de bovenstaande punten en wil je de job
als tekstschrijver/fotograaf?
Bekijk dan de opgavepagina in dit boekje en geeft je op!

*Een column is een korte tekst/rubriek in een krant of op internet.
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