
30ste jaargang - Nr. 14 - 7 mei 2020
b i j  K I T S ,  d e  k r a n t  w a a r  n i e u w s  i n  z i t

Redactie: Sofie De Moor, Soetkin De Temmerman, Jurgen Kolgen, Ellen Somers, Liselotte Vertenten en Wim Vromant

Red het rif
Werkwijze
• Motivatie
 Deze werkbladen sluiten aan bij het artikel ‘Redden wolken het rif?’ op pag. 4 

van Kits nr. 14. In deze coronatijden waarin de wereld stilstaat of opnieuw in 
beweging probeert te komen, zijn we ons bewust van de eventuele ecologische 
rampen die ons te wachten staan als we geen oplossingen vinden. Het grootste 
koraalrif in de wereld is in zeer slechte staat. In het Kits-artikel wordt een me-
thode besproken om het Groot Barrière Rif te redden. Het werkblad sluit aan 
bij de lessen PAV, Aardrijkskunde en Nederlands

• Doelstellingen
 - Je toont aan dat je de inhoud van het artikel begrijpt.
 - Je duidt het Groot Barrière Rif op een kaart aan.
 - Je legt het belang van het Groot Barrière Rif uit.
 - Je stelt een ander ecologisch belangrijk project voor.

• Werkwijze
 - Instap: Als voorbereiding kan je dit filmpje bekijken: 

https://youtu.be/B0KeUlvWakg. 
 - Kern: Lees het Kits-artikel en los de eerste opdracht op in het kader van ‘begrij-

pend lezen’. Bij de tweede opdracht kan je gebruik maken van het internet of een 
atlas om de eerste vraag op te lossen.

 Bij de laatste opdracht moet je zelf een gelijkaardig project zoeken. Dit kan gaan 
over het redden van dieren of gebieden naar aanleiding van de klimaatverande-
ring. Hierbij moet je het probleem meegeven, de oplossing door het project en de 
nadelen van het project. Daarnaast toon je de geografische locatie met behulp van 
een wereldkaart en een lokale kaart. 

• Tip
 De laatste opdracht kan je eventueel in een Powerpointpresentatie gieten.


