Juryrapport
Gemeente(n): Horst aan de Maas
Omroep: Stichting Streekomroep Reindonk
Inzendcategorie:
Programmanaam: Focus XL - Jongerengemeenteraad
Programmabeschrijving:
Op 20 oktober 2015 vond voor de 10e keer dit evenement plaats, deze keer compleet met een speciale
Facebookpagina. Circa 60 VMBO leerlingen examenklas, 4e jaars hebben hieraan deelgenomen. Het
thema van de jongerengemeenteraad was Cyberpesten. Leerlingen zijn in groepen de hele dag druk bezig
geweest met het uitwerken van een projectvoorstel. Het winnend project zou worden ondersteund door de
gemeenteraad met een bedrag van 1250 euro om het bedrag ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren. In
plaats van een Nieuwskrant presenteerde de Persgroep een videoverslag, een impressie van een
geslaagde Jongerengemeenteraad met als thema "Cyberpesten". Dit videoverslag werd in samenspraak
met de jongeren die vanuit Streekomroep Reindonk aanwezig waren, gepresenteerd in de
Jongerengemeenteraadsvergadering, welke live in video werd uitgezonden. De vergadering van de
Jongerengemeenteraad werd mede voorbereid door raadsleden die zich 's middags bij iedere groep
voegden. Groep 5 won met het project 'Leren Blokkeren' deze Jongeren-gemeenteraad en de cheque ter
waarde van 1250 euro werd door burgemeester Kees van Rooij, vergezeld van zijn felicitaties, overhandigd
aan de winnende groep. Na de herfstvakantie startte de groep met het daadwerkelijk uitvoeren van het
project. Ook dit werd gevolgd door de camera's van de streekomroep. Dit item maakt deel uit van het
dagelijkse kinderprogramma 'Kids Tijd', waarin verhalen voor de allerkleinsten tot en met eigengemaakte
items van middelbare scholieren aan bod komen.

Jurybeoordeling:
Inhoud
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Vorm
[] goed [x] redelijk [] kan beter
Techniek
[] goed [x] redelijk [] kan beter
Muziekgebruik
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Originaliteit en creativiteit
[] goed [x] redelijk [] kan beter
Voorbereiding
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Lokale verbondenheid / betrokkenheid
[x] goed [] redelijk [] kan beter
Positieve Punten
Het is heel goed dat je als lokale omroep aansluit bij thema;s die in de gemeenschap spelen. Bij de
jongeren speelt het cyberpesten, zeker als er op school ook aandacht voor is. Heel goed om als lokale
omroep op in te haken en op deze manier jezelf in de kijker te spelen bij deze nieuwe doelgroep.
Verbeter Punten
De jongeren zijn aan zet maar zijn eigenlijk nauwelijks te zien in dit item. Dat is een gemiste kans in de
ogen van de jury. Dit is bij uitstek een onderwerp waarbij je met de jongeren zou moeten spreken in plaats
van over de jongeren. Het is van belang dat je met je aanpak en invalshoek aansluiting vindt bij je
doelgroep. De doelgroep is in dit geval de jongere, maar spreken al die pratende hoofden hen ook aan?
Dat vragen we ons oprecht af. Dit is bij uitstek een onderwerp dat je goed uit kan leggen aan de hand van
een voorbeeld. Daar zijn er online genoeg van te vinden. Dat spreekt meer tot de verbeelding, ook voor
mensen die niet precies weten wat het inhoudt. De interviews zijn opgenomen in een vrij rumoerige ruimte.
Op zich niet erg, maar betekent wel dat je de microfoon nog veel dichter bij de gasten moet houden, om
ervoor te zorgen dat het rumoer meer op de achtergrond is dan nu het geval is.

