Datum/tijd

Activiteit

Betrokken personen

Toelichting

Dinsdag 19/01
08:30

Briefing Themaweek
3

MR1B en Marianne
Bakker

10:00

Onderwerp bedacht
en goedkeuring
gehad van
Marinanne. Heel
veel research
gedaan naar mijn
onderwerp.
Daarnaast meteen
getelefoneerd voor
een interview

Marianne Bakker,
Rudy Esser en
Willeke Reuvekamp
Gille

Woensdag 10-01
11:00

Interview met Rudy
Esser

Rudy Esser en ikzelf

16:00

Interview met
Willeke Reuvekamp
Gille

Willeke (oma) en
ikzelf.

Donderdag 11-01
09:00

Editen van video

n.v.t

Vragen gesteld en
aantekeningen
gemaakt. Begonnen
met de infosheet wat
moeilijker was dan
gedacht.
Marianne heeft
uitleg gegeven over
hoe een reportage
werkt en hoe je een
infosheet in moet
voeren. Rudy Esser
gebeld voor een
interview, tijdens het
telefoongesprek al
vragen gesteld en
verwerkt in mijn
infosheet. We
hebben een datum
en tijd afgesproken
voor het interview.
Hetzelfde geld voor
Willeke Reuvekamp
Gille.
Voor mijn interview
ben ik naar
Waddinxveen
gereisd. Het was
een leerzaam
gesprek.
Ik had mijn oma al
gesproken voor het
interview. Mijn oma
had wat meer
moeite met vertellen
dan Rudy maar ze
wilde heel graag aan
mijn opdracht
meewerken. Dit
interview was ook
erg leerzaam en ook
emotioneel
Mijn reportage
gemonteerd in
premierre pro. Ik
vind het nog steeds
een moeilijk
programma maar
ben wel tevreden
over mijn resultaat.

15:00

Column

n.v.t

Klaar met mijn
video, daarna ben ik
bezig geweest met
het column
schrijven. Dit was
ook moeilijker dan
gedacht omdat het
een betoog in de
vorm van een
column moest zijn.
Mijn interview met
Rudy Esser
uitgeschreven in Full
quote vorm.

Vrijdag 12-01
09:00

Interview uitschrijven
en opdrachten
inleveren

n.v.t

15:00

Alle puntjes op de i
gezet

n.v.t

Infosheet, column,
interview en
reportage nog eens
kritsch bekeken.

17:00

Alles op mijn site
gepubliceerd

n.v.t

Ik vond het een
leuke maar lastige
opdracht. Waardoor
ik erg onzeker ben
over het resultaat.

