
Uitgewerkte lessuggesties
1. Er hangt muziek in de lucht
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige Kits+ met als thema ‘Muziek’.
• Motivatie
 Muziek speelt een belangrijke rol in de leefwereld van de 

leerlingen. Aan de hand van de Kits+ en deze les komen 
ze heel wat te weten over het onderwerp. Ze maken ken-
nis met onbekende instrumenten, ontdekken de muzika-
le geschiedenis, leren hoe en waarom ze zichzelf moeten 
beschermen tegen luide muziek en nog veel meer. Op het 
einde van de les gaan ze instrumenten bouwen en zelf 
muziek maken. In deze sfeer van muzikaal samenwerken 
groeit het groepsgevoel. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen herkennen enkele onbekende instrumenten.
 - De lln. kennen het verschil tussen akoestische en elek-

tronische instrumenten.
 - De lln. kunnen iets meer vertellen over de club van 27 

en het Eurovisie Songfestival.
 - De lln. vertellen in chronologische volgorde hoe men-

sen in het verleden thuis muziek afspeelden.
 - De lln. weten hoe belangrijk het is om zichzelf te be-

schermen tegen luide muziek.
• Werkwijze
 - Instap: Verkoop je lied: de leerlingen geven een liedbe-

spreking voor hun klasgenoten. Dit is vergelijkbaar met 
een boekbespreking, maar dan over een lied dat de leer-
lingen heel bijzonder vinden. De bedoeling is dat men de 
andere leerlingen probeert te overtuigen dat dit een bij-
zonder lied is. Ook moeten de leerlingen vertellen wie de 
artiest is (bv. Bruno Mars), wat het onderwerp van het 
lied is (bv. liefde) en wat de muzikale stijl is waarbinnen 
het lied past (bv. pop). De leerlingen krijgen de nodige 
tijd om het lied af te spelen en vijf minuten om er iets 
over te vertellen. 

 - Kern: In groepjes van ongeveer 5 leerlingen brainstor-
men we rond muziek. Elk groepje bouwt een woordspin 
(vraag 1 van het werkblad). Een klassikale bespreking 
volgt. Hierna wordt de volledige Kits+ met als thema 
‘Muziek’ klassikaal gelezen. Indien nodig worden enkele 
zaken verduidelijkt. Daarna mogen de leerlingen vragen 
2 t.e.m. 8 van de werkbladen in duo’s oplossen. Ze ge-

bruiken Kits+ en het internet om de antwoorden op te 
zoeken. Na het invullen volgt een klassikale bespreking.

 - Slot: We knutselen muziekinstrumenten van afval. El-
ke leerling maakt een muziekinstrument. Wanneer alle 
instrumenten klaar zijn weerklinkt het orkest!

 - Tamboerijn: Maak met een prikpen of perforator gaat-
jes in de rand van een plastic bordje. Bevestig de belletjes 
een voor een aan een lang stuk garen en rijg dit in en uit 
de gaatjes van het plastic bordje. Knoop het vast. Versier 
met verf/potloden of plakfiguurtjes. Laat drogen.

 - Castagnetten: Knip uit stevig karton 2 repen van 20 x 8 
cm en vouw ze dubbel. Lijm aan de binnenkant van elk 
uiteinde een metalen flesdop. Versier met verf/potloden 
of plakfiguurtjes. Laat drogen.

 - Rammelaar: Neem 2 plastic flessen en verwijder de 
etiketten. Stop rijst in de flessen en sluit ze af. Verf de 
flessen in vrolijke kleuren en laat ze drogen. 

 - Panfluit: Neem 8 rietjes. Geef ze allemaal een verschil-
lende lengte. Knip van 7 rietjes telkens een groter stukje 
af. Plak de 8 rietjes met plakband aan elkaar, van het 
langste tot het kortste.

 - Trommel: Neem een groot blik. Verwijder het deksel. 
Trek een ballon over de opening, misschien moet je eerst 
het uiteinde van de ballon afknippen. Maak dit vast met 
een elastiek.

2. Wie zoekt die vindt!
• Niveau:
• Sluit aan bij alle artikels op pag. 2.
• Motivatie
 Begrijpend lezen hoeft niet saai te zijn! Aan de hand van 

deze werkbladen oefenen de leerlingen op begrijpend 
lezen. Ze gaan hierbij aan de slag met de inhoud van de 
Kits-artikels. Nadien kunnen ze op interactieve wijze 
overleggen met elkaar over hun antwoorden. Belangrijk 
bij begrijpend lezen is dat de lln. ook begrijpend luis-
teren naar elkaar. Stimuleer dus voldoende interactie! 
De werkbladen sluiten aan bij het vak Taal, begrijpend 
lezen, maar ook bij Wereldoriëntatie en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij artikels.
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 - De lln. geven een eigen emoji vorm.
 - De lln. bespreken in overleg met elkaar welke antwoor-

den ze gevonden hebben.
 - De lln. werken op een positieve manier samen in 

groepsverband.
• Werkwijze
 - Inleiding: Bespreek met de leerlingen de focus van de 

les, dit is begrijpend lezen en begrijpend luisteren naar 
elkaar. Maak hen duidelijk wat er van hen verwacht 
wordt: scherpe focus tijdens het zelfstandig werk, de 
sleutelwoorden aanduiden, achteraf een interactieve be-
spreking in groepjes.

 - Kern: Laat de leerlingen individueel werken. Als tip 
kan je meegeven om tijdens het lezen de sleutelwoorden 
aan te duiden in de artikels, zo kunnen ze straks makke-
lijker teruggrijpen naar de antwoorden.

 - Slot: Steek de koppen bij elkaar en overleg. Welke sug-
gesties deden jullie voor Carl Decaluwé? Hoe ziet jouw 
emoji eruit? Wie zou jij eens willen ontmoeten: Seckou 
of Leemans?

 Geschatte tijdsduur: min. 50 min.
• Tips
 - Om er zeker van te zijn dat iedereen de inhoud be-

grepen heeft, kan je afsluiten met een leuke quiz. Via 
https://kahoot.it/ kan je een leuke, interactieve quiz op-
stellen die de lln. kunnen oplossen m.b.v. iPads. 

 - Eventueel kan je de emoji’s uitvergroten en ophangen 
in de klas als decoratie.

3. Ellendige griep
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Daar is de griep’ op pag. 1.
• Motivatie
 De laatste weken is er veel te doen over het Chinese co-

ronavirus. Daardoor zouden we bijna vergeten dat ook 
de griep weer in het land is. In deze les bekijken we wan-
neer men spreekt van een epidemie en wat het verschil is 
tussen een virus (griep) en een bacterie. We merken te-
vens op dat het bestrijden van virussen of bacteriën niet 
altijd gemakkelijk is. Dit werkblad kan gebruikt worden 
in een les PAV of Nederlands. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen geven de gevraagde informatie uit een 

artikel.
 - De lln. schrappen de antwoorden die niet passen.
 - De lln. zoeken informatie op het internet.
 - De lln. bespreken een virus/bacterie door het invullen 

van een tabel.
 - De lln. stellen een soort virus/bacterie voor aan de rest 

van de klas.
• Werkwijze
 - Instap: Toon dit filmpje aan de hele klas: https://www.

youtube.com/watch?v=3pfQEeFE0Bo. Daarna vraag je 
aan de leerlingen wie er dit jaar al kennis heeft gemaakt 
met de griep. Indien er nog geen leerlingen ziek zijn ge-
weest, informeer je naar vorig jaar. Hoe hebben de leer-
lingen het virus ervaren?

 - Kern: De leerlingen lezen het artikel ‘Daar is de griep!’ 
op pag. 1 van Kits individueel. De eerste opdracht wordt 
individueel opgelost, waarbij de leerlingen de oplos-
singen zoeken in het artikel (en eventueel gebruiken ze 
het internet om 1.c. op te lossen). De tweede en derde 
opdracht worden in duovorm opgelost, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van het internet. Dezelfde duo’s kiezen 
bij opdracht 4 een virus of bacterie en vullen de tabel in 
d.m.v. opzoekwerk. De duo’s presenteren hun virus of 
bacterie aan de rest van de klas.

 - Tips:
 Op de website van Klasse staan handige tips om de kans 

op een griepbesmetting te verminderen. De leerlingen be-
kijken samen met de leerkracht hoe dit op school gebeurt. 
https://www.klasse.be/73087/griep-zo-verminder-je-
kans-op-besmetting-op-school/ 

 Overloop de tips om zelf de kans op griep te minimaliseren. 
https://www.gezondheidsnet.nl/griep-en-verkoudheid/
tips-om-griep-te-voorkomen

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Er hangt muziek in de lucht
1. instrumenten, zingen, radio …
2. sjofar – rommelpot – heckelfoon – torupill – qanûn – 

zurna
3. Een akoestische gitaar: brengt zelf zijn klank voort.
 Een elektrische gitaar: heeft elektronische versterking 

nodig.
 Een unplugged concert is een concert met akoestische 

instrumenten. 
4. Een aantal muzikanten stierf op 27-jarige leeftijd. Bv. 

Kurt Cobain, Jim Morisson, Amy Winehouse, Brian 
Jones …

5. De glazen zijn niet veilig. Ze kunnen breken als je heel 
luid de juiste toon zingt. De geluidsgolven uit Bianca’s 
mond duwen tegen het glas. 

6. Je hebt geen geluidsdragers meer nodig om thuis muziek 
af te spelen. Je kan muziek streamen op het internet. 

 live muziek – wasrol en fonograaf – grammofoonplaat – 
platenspeler – compact disc – mp3

7. Luide muziek beluisteren is gevaarlijk. De trilhaartjes in je 
oren kunnen onherstelbaar beschadigd worden, waardoor 
je minder goed zal horen. Je kan er ook tinnitus aan over-
houden. Dan heb je de rest van je leven een irritante tuut 
in je oren. Gebruik oordopjes om jezelf te beschermen. 

 Oortjes zijn heel slecht, die stop je in je oren en dan luister 
je meestal naar te luide muziek. Hanteer de 70/60 regel: 

 70 % van het volume en niet langer dan 60 minuten per 
dag.

8. liedjescompetitie – 180 miljoen – 16 mei – Nederland – 
Hooverphonic – 1 – J’aime la vie – Ik hou van het leven 
– Sandra Kim – 14 jaar – 1986 – eigen antwoord

2. Wie zoekt die vindt!
1. In Vlaanderen leven de mensen heel dicht op elkaar.: 

groen – De wetgeving was tot voor kort erg onduidelijk.: 
groen – Die onduidelijke wetten stamden uit de tijd van 
Hitler.: rood – Je kan niet naar de rechter stappen voor-
dat een probleem écht burenhinder wordt.: rood – Vol-
gens professor Sagaert gaat het om burenruzie wanneer 
er ernstige risico’s zijn met betrekking tot de veiligheid, 
leefbaarheid of vervuiling.: rood – In de nieuwe wetge-
ving staat nog steeds niet wat een dier eigenlijk is.: rood

2. Bv. Ze rijden sneller dan in de andere provincies, er is 
minder discipline, er zijn veel ongevallen op gewestwe-
gen, velen dragen geen gordel …

3. Seckou: leeftijd 35 jaar – geboren in België – schrijft ge-
dichten – slam poet – Malinese roots / 

 Leemans: leeftijd 70 jaar – geboren in België – tekent 
strips – met pensioen – 50-jarige carrière

4. a. 117 – b. najaar 2020 – c. bv. ninja, bever, muizenval

3. Ellendige griep
1. a. Deze is nodig om te bepalen of er een epidemie is. / b. 

De drempel wordt behaald als er in een week meer dan 
157 mensen op 100 000 hun huisarts raadplegen met 
symptomen van griep. Dit moet minstens twee weken 
na elkaar gebeuren. En 20 % van de onderzochte stalen 
moeten positief testen op griep. / c. virus / d. niet waar – 
De griep is in de meeste gevallen banaal. Risicopatiënten 
zoals ouderen, zieken en heel jonge kinderen lopen wel 
gevaar op meer complicaties. / e. vaccineren

2. Virus Bacterie

Grootte kleiner groter 

Voortplanting heeft gastheer nodig zelfstandig 

Aard van het beestje nee ja

Bestrijding eigen immuunsysteem 
(al dan niet met 
behulp van vaccinatie)

antibiotica

Welke ken je? eigen antwoord eigen antwoord 

3. a. Antibiotica leggen de stofwisseling van bacteriën stil. 
Die worden daardoor gedood of hun vermeerdering 
wordt gestopt. – b. Een virale infectie kan worden voor-
komen als het immuunsysteem wordt voorbereid om het 
virus te bestrijden d.m.v. een vaccinatie. Om die reden 
worden dode, verzwakte of zelfs delen van virussen ge-
injecteerd. – c. Steeds meer bacteriën zijn resistent aan 
antibiotica. Virussen zijn zeer flexibel en wijzigen voort-
durend hun genetische informatie. 

4. eigen antwoord

4. Kits Nieuwsquiz 11
1. b – 2. c – 3. b – 4. c – 5. a – 6. c – 7. b – 8. a

Sleutel bij de werkbladen



Er hangt muziek in de lucht (1)

1. Maak een woordspin.

2. Welke muziekinstrumenten herken je?
 Noteer de juiste naam onder elke foto. 
 De namen vind je in het artikel ‘Muziekinstrumenten bij de vleet!’ op pag. 1.
 Tip: Wikipedia kan je helpen.

 

 

3. Wat is het verschil tussen deze 2 gitaren?

 

 

 

 

 

 Met welke gitaar kan een rockband een ‘unplugged’ concert geven?

 

 

MUZIEK



4. Wat weet je over de club van 27?

 

 

 Geef de naam van 4 personen die bij deze club horen. 
 Je mag 2 namen nemen uit het artikel in Kits+ en 2 namen die je zelf opzoekt.

 

 

 

 

5. In de stripverhalen van Kuifje speelt de operazangeres Bianca Castafiore mee.
 Zijn Kuifjes glazen wel veilig als zij begint te zingen? Leg uit!

 

 

 

 

 

 

6. De platenkast van de hedendaagse muziekliefhebbers is helemaal leeg! Hoe komt dat? 

 

 

 Hoe speelde men muziek voor men kon streamen? 
 Houd de chronologische volgorde aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er hangt muziek in de lucht (2)



Er hangt muziek in de lucht (3)

7. Muziek beluisteren is gevaarlijk! Klopt deze bewering?
 Gebruik de woorden uit het kader om je antwoord te formuleren.

 trilhaartjes – tuut – oordopjes – oortjes – 70/60 regel

 

 

 

 

 

 

 

8. Het Eurovisiesongfestival – Vul aan.

Het Eurovisiesongfestival is de grootse ……………………………………………………………………………………………………………………… ter wereld.

Ze wordt door zo’n ………………………………………………………………………………………………………………………………………… mensen live bekeken.

Dit jaar gaat deze wedstrijd door op ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

De locatie is ………………………………………………………………………………………………………… , omdat dit land vorig jaar gewonnen heeft.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zal België vertegenwoordigen. 

Ons land heeft slechts …………………………………………………………………………………………… keer het Eurovisiesongfestival gewonnen. 

Hoe heette het liedje? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kan je dat vertalen? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wie was de zangeres? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe oud was ze? ……………………………………………………………………… In welk jaar won ze? ………………………………………………………………………

Beluister het liedje. Vind je het een leuk liedje? ………………………………………………………………………………………………………………………………



OFFICIEEL RAPPORT

Wie zoekt die vindt! (1)

1. Lees het artikel ‘Nooit meer burenruzie?’
 Kleur groen wat bij het artikel past, rood wat er niet bij past. 
 In de blanco kaders schrijf je zelf nog enkele weetjes op.

2. Lees het artikel 'West-Vlamingen zijn wegpiraten!'
 Vul de analyse over de West-Vlamingen aan. 
 Geef de feiten weer!

In Vlaanderen leven de mensen  

heel dicht op elkaar. 

Die onduidelijke wetten stamden  
uit de tijd van Hitler. 

Volgens professor Sagaert gaat het om burenruzie 
wanneer er ernstige risico’s zijn met betrekking  

tot de veiligheid, leefbaarheid of vervuiling.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

De wetgeving was tot voor kort  
erg onduidelijk.

Je kan niet naar de rechter stappen  
voordat een probleem écht burenhinder wordt.

In de nieuwe wetgeving staat nog steeds niet  
wat een dier eigenlijk is.

Het rijgedrag van West-Vlamingen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Wie zoekt die vindt! (2)

 Kruip in de huid van provinciegouverneur Carl Decaluwé. 
 Welke maatregel zou jij meteen inlassen om deze problematiek (zie jouw analyse op werkblad 1) aan te pakken?

………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………

……………………………

……………………

3. Lees het artikel over Seckou en Leemans. 
 Welke uitspraak hoort bij wie? Verbind.

•  Ik ben 35 jaar!  •

•  Ik heb de leeftijd van 70 jaar.  •

•  Ik ben geboren in België.  •

•  Ik ben dol op gedichten schrijven.  •

•  Ik teken al bijna mijn hele leven strips.  •

•  Ze noemen me ook een ‘slam poet’.  •

•  Ik ben momenteel met pensioen.  •

•  Ik heb Malinese roots.  •

•  Ik heb er een 50-jarige carrière opzitten.  •

• •

 ………………………………………………………………………………………………………                            ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………                            ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………                            ………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………                            ………………………………………………………………………………………………………



Wie zoekt die vindt! (3)

4. Lees het artikel over de emoji’s. 
 Ontwerp hier je eigen emoji. 
 Beantwoord eerst de vraagjes.

Hoeveel emoji’s komen er dit jaar bij?

…………………………………………………………………………

Geef 2 voorbeelden van nieuwe emoji’s.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Wanneer zullen de nieuwe emoji’s er zijn?

…………………………………………………………………………………



Ellendige griep! (1)

1. Zoek op in het Kits-artikel of op het internet.

a. Wat is de ‘epidemische drempel’?

 

 

 

b. Wanneer wordt deze behaald voor griep? Er zijn drie zaken nodig.

 

 

 

 

 

c. Griep is een  virus / bacterie. (schrappen wat niet past)

d. De griep is steeds gevaarlijk!  waar / niet waar
 Nuanceer je antwoord indien nodig.

 

 

 

e. Wat wordt risicopatiënten aangeraden om te doen om de kans op het krijgen van griep te beperken?

 

 

2. We gaan na wat de verschillen zijn tussen een virus en een bacterie.

Virus Bacterie

Grootte kleiner/groter dan een bacterie kleiner/groter dan een virus

Voortplanting zelfstandig /  
heeft een gastheer nodig (andere cel)

zelfstandig /  
heeft een gastheer nodig (andere cel)

Aard van het beestje Er zijn goede en slechte virussen? ja / nee Er zijn goede en slechte bacteriën? ja / nee

Bestrijding antibiotica / eigen immuunsysteem  
(al dan niet met behulp van vaccinatie)

antibiotica / eigen immuunsysteem  
(al dan niet met behulp van vaccinatie)

Welke ken je?
………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Fo
to

 P
ix

ab
ay



Ellendige griep! (2)

3. We gaan verder in op de bestrijding van virussen en bacteriën.

a. Hoe werkt antibiotica bij het bestrijden van een bacterie? 

 

 

b. Wat doet een vaccinatie om een virale infectie te vermijden?

 

 

c. Waarom zijn virussen en bacteriën niet steeds even simpel te behandelen?

 

 

 

 

 

4. Kies een virus of bacterie en vul de tabel in.
 Hierna mag je deze voorstellen aan de rest van de klas.

Naam:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Virus of bacterie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Symptomen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoe word je besmet: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vaccinatie: ja / nee
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verzorging en aanpak? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Sluit aan bij de Kits-krant van 6 februari 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Bij welke personen kan griep tot de dood leiden?
  a. bij tieners en jongvolwassenen
  b. bij ouderen en zieken
  c. bij baby’s en mensen met een handicap

2. Wie zijn de nieuwe boegbeelden van de Vlaamse Week tegen Pesten?
  a. Tinne Oltmans en Sarah Mouhamou
  b. Slongs en Marie Verhulst
  c. Sarah Mouhamou en Nora Gharib

3. Welke zin over de West-Vlaamse ongevallen is juist?
  a. De meeste dodelijke ongevallen vinden plaats op autosnelwegen in de wintermaanden.
  b. De meeste dodelijke ongevallen vinden plaats op gewestwegen in de zomermaanden.
  c. De meeste dodelijke ongevallen vinden plaats binnen de bebouwde kom.

4. Wie was nog nooit Antwerps stadsdichter?
  a. Bart Moeyaert
  b. Tom Lanoye
  c. Marc De Bel

5. Hoe probeert men de sprinkhanenplaag in Afrika in te dijken?
  a. Met het lawaai van potten en pannen.
  b. Met granaten die gevuld zijn met pesticiden.
  c. Met reusachtige netten die men over de velden spant.

6. Hoe komt het dat veel bomen die op 11 november 2019 in Turkije geplant zijn, alweer dood zijn?
  a. Er zijn de voorbije maanden veel zware stormen geweest.
  b. Veel van de jonge bomen hadden eenzelfde ziekte.
  c. De bomen werden op het verkeerde moment geplant.

7. Waarom werd het Wereldkampioenschap atletiek indoor afgelast?
  a. Omdat enkele Chinese spelers besmet zijn met het coronavirus.
  b. Omdat er op veel plaatsen in China besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld.
  c. Omdat een Chinese speler gestorven is aan het coronavirus.

8. Hoe komt het dat de fluoroze naaktslakken het moeilijk zullen hebben om te overleven?
  a. Er is weinig voedsel te vinden doordat het hele gebied is platgebrand.
  b. Er zijn alleen maar vrouwelijke slakken over.
  c. Doordat alle bomen zijn afgebrand vinden ze geen beschutting tegen de zon.

Kits Nieuwsquiz 11
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