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Uitgewerkte lessuggesties
1. LEES en VRAAG maar
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige Kits 17.
• Motivatie
 Het einde van het schooljaar nadert. De leerlingen 

hebben een heel schooljaar met de Kits-kranten en de 
bijbehorende site gewerkt. Op de site hebben ze de poll, 
de nieuwsquiz, de wereldkaart en andere zaken leren 
kennen. Als afsluitende opdracht laten we de leerlingen 
zelf vragen bedenken bij deze Kits. Een medeleerling 
vult hun vragenblad in. Deze opdracht sluit aan bij het 
vak Taal, onderdeel Begrijpend lezen.

• Doelstellingen
 - De leerlingen lezen de Kits-artikels heel grondig.
 - De lln. stellen zelf verschillende soorten vragen op.
 - De lln. vullen het vragenblad van een andere leerling in.
 - De lln. verbeteren het ingevulde vragenblad en geven hun 

medell. een score.

• Werkwijze
 Verdeel de klas in vier groepen. Elke groep werkt met een 

bepaalde pagina van de Kits. Afhankelijk van de sterkte 
van de klasgroep, kan je ervoor kiezen om de leerlingen 
individueel of per twee te laten werken. De leerlingen lezen 
de artikels op hun pagina heel grondig. Daarna maken ze 
de opdrachten. Als iedereen klaar is, worden de pagina’s 
uitgewisseld. Is het niveau van je klasgroep erg verschil-
lend, dan bekijk je het best de opdrachtenbladen vluchtig 
en beslis je zelf wie welke bladen krijgt. Elke leerling krijgt 
opdrachtenbladen over een andere pagina dan hij/zij zelf 
gemaakt heeft. De leerlingen lossen elkaars vragen op. Ach-
teraf worden de opdrachtenbladen teruggegeven aan de op-
stellers. Zij verbeteren de antwoorden aan de hand van hun 
antwoordenblad en noteren de score.

 Sluit af met een korte nabeschouwing. Wie vond de vragen 
op de opdrachtenbladen echt gemakkelijk, wie vond ze 
eerder moeilijk? Neem er enkele opdrachtenbladen bij. Be-
spreek de vragen. Benadruk dat er verschillende moeilijk-
heidsniveaus waren qua vraagstelling en dat de scores daar-
door erg kunnen verschillen. Dat heeft deze keer evenveel te 
maken met de vraagstelling als met de antwoorden van de 
leerlingen.



LEES en VRAAG maar
Je mag alle artikels op jouw Kits-pagina lezen en er vragen bij bedenken.
Let wel: op het vragenblad schrijf je alleen de vragen.
De antwoorden schrijf je op het antwoordenblad.

1. Bedenk een poll bij één van de artikels.
 Bij voorkeur stel je een vraag waarbij je peilt naar de mening of intentie van iemand. 
   Bv. Vind jij het goed dat katje Lee mag blijven leven?
     ja /  nee
 Vul deze vraag en de mogelijke antwoorden in op het vragenblad.
 Je beantwoordt de vraag NIET zelf.

2. Stel twee meerkeuzevragen op.
 Je stelt een vraag over één van de artikels. Je schrijft het antwoord op en daarna verzin je twee antwoorden die
 gelijken op het juiste antwoord, maar toch anders zijn. Dit doe je twee keer.
   Bv. Waarmee maak je het best een dak voor je pallethut?
    a. met pallets

    b. met een waterbestendige plaat

    c. met dakpannen
 Schrijf ook deze vragen en antwoorden op het vragenblad.
 Let op: zet het juiste antwoord niet steeds bovenaan.
 Schrijf de letter van het juiste antwoord op het antwoordenblad.

3. Bedenk twee open vragen.
 Je kan kiezen voor een inhoudsvraag: een vraag waarbij het antwoord duidelijk in het artikel terug te vinden
 is. Een andere mogelijkheid is een vraag naar een mening: een vraag waarbij een eigen antwoord moet worden
 gegeven. 
   Bv. Welk probleem kennen de bezitters van een moestuin volgens het artikel?
   Zou jij graag ooit een ruimtereis maken?
   Schrijf je vragen op het vragenblad en de antwoorden op het antwoordenblad.

4. Lees de artikels nogmaals en duid alle moeilijke woorden aan.
 Schrijf twee moeilijke woorden op het vragenblad. Bij voorkeur andere dan de onderstreepte.
 Vind je geen andere, dan neem je de onderstreepte. De uitleg vul je in op het antwoordenblad.

5. Zoek twee zinnen met een land of inwoner.
 Werk je met pagina 2, dan mag je zinnen zoeken op pagina 3. 
 Schrijf de zinnen op. Meer moet je niet doen op het vragenblad. 
 Vul nu ook het antwoordenblad in. 
 Ken je de betekenis van een woord niet? Zoek het op in het woordenboek.



VRAGENBLAD (1)

Ï Gemaakt door: 

Ï Opgelost door: 

Ï Vragenblad bij pagina  van Kits 

1. POLL

 Vraag: 

 Antwoorden:     

2. MEERKEUZE     ..... / 2

 Vraag 1: 

 Antwoorden: 

  a. 

  b. 

  c. 

 

 Vraag 2: 

 Antwoorden: 

  a. 

  b. 

  c. 



VRAGENBLAD (2)

3. OPEN VRAGEN     ..... / 4

 Vraag 1: 

 Antwoord 1: 

 Vraag 2: 

 Antwoord 2: 

4. MOEILIJKE WOORDEN    ..... / 2
 Ken jij deze woorden? 
 Leg ze in je eigen woorden uit.

 Ï Woord 1: 

 Ï Uitleg 1: 

 Ï Woord 2: 

 Ï Uitleg 2: 

5. landen     ..... / 2

 Deze zinnen komen uit de Kits.

 Ï Zin 1: 

 Ï Zin 2: 

 Schrijf de landen en het juiste werelddeel op.

 Land 1:  Werelddeel 1: 

 Land 2:  Werelddeel 2: 

               Duid de landen aan op de kaart op de volgende pagina.
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ANTWOORDENBLAD

Ï Gemaakt door: 

Ï Antwoordenblad bij pagina  van Kits 

2. MEERKEUZE     ..... / 2

 Antwoord 1: 

 Antwoord 2: 

3. OPEN VRAGEN     ..... / 4

 Antwoord 1: 

 Antwoord 2: 

4. MOEILIJKE WOORDEN    ..... / 2

 Ï Uitleg 1: 

 Ï Uitleg 2: 

5. landen     ..... / 2

 Land 1:  Werelddeel 1: 

 Land 2:  Werelddeel 2: 
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