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week 1 – 4 januari 2021 – tekst blokles niveau AA 

40 jaar Jeugdjournaal 
 
Het Jeugdjournaal is jarig. Want het programma is deze week 40 jaar op 1 
televisie. Het Jeugdjournaal laat het nieuws zien. En het is speciaal voor 2 
kinderen gemaakt. Elke dag kijken er veel kinderen naar. Maar ook veel 3 
grote mensen kijken graag naar het Jeugdjournaal.  4 
 
Het begin 5 
Het eerste Jeugdjournaal kwam op 5 januari 1981 op 6 
tv. Voor die tijd was er alleen een journaal voor grote 7 
mensen. Voor kinderen was er nog geen programma 8 
met nieuws. Maar toen kwam het Jeugdjournaal. In het 9 
begin kwam het Jeugdjournaal drie keer per week op 10 
tv. En het duurde maar zeven minuten. Nu kun je het 11 
programma elke dag op tv zien. En het duurt veel 12 
langer. Het Jeugdjournaal duurt nu 20 minuten. + 13 
 
Nieuws voor kinderen 14 
Het Jeugdjournaal is anders dan het 15 
journaal voor grote mensen. Er zit vaak 16 
wel hetzelfde nieuws in. Maar het wordt 17 
op een andere manier verteld. Het wordt 18 
zo verteld dat kinderen het snappen. Ook 19 
zit er in het Jeugdjournaal nog ander 20 
nieuws. Er zit bijvoorbeeld vaak nieuws in 21 
dat over kinderen gaat. Ook zit er altijd 22 
een leuk onderwerp in, bijvoorbeeld over 23 
dieren.  24 
 
In meer landen 25 
Het Jeugdjournaal bestaat dus 40 jaar. In één land was er al eerder een journaal 26 
voor kinderen. Dat was in het Verenigd Koninkrijk. Het kwam daar voor het eerst 27 
op tv in 1976. Nu hebben al meer dan 30 landen een journaal voor kinderen.  28 
 
Jarig 29 
Als je jarig bent, ga je dat vieren. Het Jeugdjournaal gaat dat ook doen. Zo kun je 30 
in het programma belangrijk nieuws van vroeger zien. Ook kun je zien hoe het 31 
Jeugdjournaal gemaakt wordt. En er komt een munt van het Jeugdjournaal. Het 32 
is een munt van 5 euro. Daarmee kun je echt betalen!  33 
 

Bron: ad.nl, nd.nl, nos.nl, wikipedia.nl, broadcastmagazine.nl 
 

Beeld: NOS 

Want het programma is deze week 40 jaar op televisie. 

het programma = iets wat op tv op of de radio is, bijvoorbeeld Sesamstraat of Het Klokhuis 

 

Voor die tijd was er alleen een journaal voor grote mensen. 

het journaal = het nieuws op tv en radio 

 

 

 

Dit zag je vroeger 
als je naar het 
Jeugdjournaal keek 

Zo herken je het Jeugdjournaal nu 

Beeld: NOS 


