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Young Reporters for the Environment   
 
 
 

Checklist foto verhaal. 
Voor je je foto verhaal indient, zorg ervoor dat je niets mist!  

 
1. Heb je 3-5 foto's geselecteerd in .JPG of .PNG-indeling? Resolutie 150 – 300 DPI?  
2. Heb je een titel van max. 140 karakters?  
3. Heb je een beschrijving van 100 woorden?   
4. Heeft elke foto een bijschrift van maximaal 20 woorden?   
5. Zijn je foto's van goede kwaliteit? (Zorg ervoor dat ze rechtgetrokken en bijgesneden zijn 

indien nodig!)   
6. Zijn je foto's een nauwkeurige weergave van de werkelijkheid?  
7. Als je feiten of statistieken in je beschrijving hebt gebruikt, heb je je bronnen in een lijst met 

verwijzingen opgenomen?   
8. Gaat je fotoverhaal in op de historische, economische, sociale en/of 

politieke gevolgen van je onderwerp vanuit milieustandpunt?  
9. Toont je fotoverhaal een link tussen lokale en wereldwijde problemen of gebeurtenissen?    
10. Als je fotoverhaal een milieuprobleem laat zien, is je beschrijven dan realistisch en correct?  
11. Heb je je fotoverhaal op een creatieve manier gemaakt, zodat je een nieuw perspectief biedt 

op een bepaald onderwerp? (Onthoud dat elke foto uniek moet zijn en iets 
nieuws toevoegt aan het verhaal)   

12. Heb je onderzoek gedaan?   
13. Heb je je fotoverhaal gedeeld:    

a. Via je eigen social media kanalen?    
b. Op jouw school?    
c. Met  GoodPlanet 
d. Met je lokale of nationale kranten of tv-zenders?    

14. Als je je fotoverhaal deelde, kan je dit aantonen aan GoodPlanet?  
15. Indien je tot de winnaars behoort, moeten je beschrijvingen nadien in het Engels vertaald 

worden om deel te nemen aan de internationale wedstrijd.  
 

  

Als je op alle vragen 'JA' hebt geantwoord, dan ben je klaar om 
je werk in te dienen voor de YRE Competition!   

 


