
Uitgewerkte lessuggesties
1. Gepost
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Minder brieven, meer pakjes’ op 

pag. 1.
• Motivatie
 De manier waarop we met elkaar communiceren, onder-

gaat een grote evolutie. Niet alleen de manier waarop we 
een boodschap overbrengen, verandert. Ook de taal die 
we hanteren, past zich aan. Deze evolutie zien we zelfs 
op korte tijd. Hoe komt het dat we weggaan van papie-
ren post? Welke alternatieven zijn er? En welke invloed 
heeft dat op ons taalgebruik en de economie? Tijdens 
deze les gaan we dieper in op communicatie. We hebben 
het vooral over de boodschap en hoe die van zender naar 
ontvanger wordt gebracht. Deze les sluit aan bij de leer-
domeinen Taal en Wereldoriëntatie.

• Doelstellingen
 - De leerlingen geven informatie over een artikel weer.
 - De lln. formuleren een kritische mening. 
 - De lln. hebben respect voor elkaar en laten elkaar uitpra-

ten. 
 - De lln. herkennen verschillende boodschappen.
 - De lln. onderzoeken de vorm en inhoud van een bericht.
 - De lln. kiezen het juiste communicatiemiddel afhankelijk 

van hun doel. 
• Werkwijze
 - Instap: Hou een gesprek over boodschappen overbren-

gen. Mogelijke vragen: Hoe verstuur jij een bericht naar 
iemand? Hoeveel berichten verstuur je? Wat is de lengte van 
het bericht? Hoe breng je langere boodschappen over? Wie 
verstuurt er nog een brief met Bpost? Wanneer doe je dat? 
Hoeveel keer doe je dat dan? Waarvoor denk je dat Bpost 
het meeste wordt ingezet? Denk je dat de verhouding digitale 
post en papieren post altijd zo is geweest? Waarom was die 
anders? Wat werd er vroeger meer verstuurd? Hoe gebeurt 
dat nu? Wat is het voordeel van deze evolutie? Wat is het na-
deel? …

 - Kern: De leerlingen lezen individueel het artikel ‘Minder 
brieven, meer pakjes’ op pag. 1 van Kits. Hierna lossen ze 
individueel oefening 1 op. Laat hen de antwoorden per twee 
bespreken. Toon voorbeelden van manieren om te commu-
niceren: reclamefolder, brief, briefkaart, rouwbrief, factuur, 

Doccle, WhatsApp, Snapchat, mail … Bespreek met de leer-
lingen deze manieren om te communiceren. Wat zie je? Hoe 
is het gemaakt? Wat is de vorm? Hoe is de taal die gebruikt 
wordt? Hoe wordt het naar de ontvanger gebracht? Wat zijn 
de voordelen? Wat zijn de nadelen? Welke invloed heeft dit 
op de economie? Leg uit. Hierna verdeel je de leerlingen in 
duo’s en ze lossen oefeningen 2 en 3 op. 

 - Slot: Elkaar op de hoogte houden door middel van een 
bericht is nu een vanzelfsprekendheid. Vroeger waren 
brieven soms weken, zelfs maanden onderweg. In de mid-
deleeuwen was een brief versturen enkel weggelegd voor 
de hooggeplaatsten (vorst, keizer, paus …). Een koerier per 
paard bracht de brief op zijn bestemming. Opdat niemand 
hem zou lezen, werd de brief verzegeld. Dat gebeurde met 
was. In de was werd een stempel gedrukt. Door de stempel 
kon je de afzender achterhalen. Was de stempel van was ge-
broken? Dan wist de ontvanger dat de brief al gelezen werd. 
Ook nu nog worden er voor sommige officiële documenten 
zegels gebruikt. Laat de leerlingen zelf een brief mét zegel 
maken zoals vroeger gebruikelijk was. Ze doen dit aan de 
hand van het stappenplan van oefening 4. 

2. Verscheidenheid = rijkdom
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Anders zijn is oké’ op pag. 1.
• Motivatie
 Op 21 maart vieren we Wereld Downsyndroomdag. Het 

is een dag waarop we tonen dat anders zijn eigenlijk heel 
normaal is. Deze belangrijke boodschap ondervinden de 
leerlingen ook tijdens deze les. Ze ontdekken de wereld 
van mensen met het syndroom van Down en hun fami-
lie. Ze komen te weten wie het syndroom heeft en hoe 
dat komt. Deze les sluit aan bij de leerdomeinen Wereld-
oriëntatie en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten dat 21 maart Wereld Downsyn-

droomdag is en leggen uit waarom men die datum geko-
zen heeft.

 - De lln. weten welke uiterlijke en verstandelijke gevol-
gen het syndroom van Down heeft.
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 - De lln. zijn bereid op 21 maart twee verschillende sok-
ken te dragen.

 - De lln. beseffen dat anders zijn eigenlijk heel normaal is.
• Werkwijze
 - Instap: Noteer deze woorden op het bord: ‘Syndroom 

van Down’. Maak klassikaal een woordspin op het bord. 
Kent een leerling iemand met het syndroom van Down? 
Laat hem/haar hierover vertellen.

 - Kern: Het artikel ‘Anders zijn is oké’ wordt klassi-
kaal gelezen en indien nodig verduidelijkt. Verdeel de 
leerlingen in duo’s en laat hen aan de slag gaan met de 
werkbladen. Voor vragen 8 en 9 is er een aansluiting op 
het internet nodig. Wanneer iedereen klaar is met alle 
opdrachten, volgt een klassikale bespreking. 

 - Slot: Je kan klassikaal de film La huitième jour van
 Jaco Van Dormael bekijken. Meer informatie:
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Le_Huiti%C3%A8me_Jour 

3. Drinkbaar kanaalwater
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Drinken uit kanaal’ op pag. 2.
• Motivatie
 Na drie droge zomers op rij hebben we in ons land een 

tekort aan grondwater. Bovendien viel er in de overige 
seizoenen niet genoeg regen om het grondwaterpeil te-
rug op zijn normale niveau te krijgen. Bij overvloedige 
regenval kan de regen ook onvoldoende in de grond 
sijpelen. Er wordt dan ook naarstig gezocht naar alterna-
tieven om ons drinkwaterbestand op peil te houden. Met 
dit werkblad bekijken we het alternatief dat er in Oos-
tende is bijgekomen om drinkwater te verkrijgen. We 
bekijken ook hoe we het watergebruik in ons eigen huis 
kunnen beperken. Dit werkblad kan gebruikt worden in 
de lessen PAV en Mavo.

• Doelstellingen
 - De leerlingen zoeken de antwoorden op vragen in een 

krantenartikel.
 - De lln. zoeken informatie op met behulp van het inter-

net.

 - De lln. zetten de stappen van grond- en oppervlakte-
water naar drinkwater in de juiste volgorde.

 - De lln. geven aan hoe ze thuis en op school waterver-
spilling kunnen tegengaan.

• Werkwijze
 - Instap: Laat de leerlingen eerst wat water uit de kraan 

drinken. Toon daarna deze foto: https://images2.pers-
groep.net/rcs/8C7NATl0bQhcYCGr1DuKaUSqUZo/
diocontent/129751814/_fitwidth/763?appId=93a17a8fd-
81db0de025c8abd1cca1279&quality=0.8. Vraag naar het 
verband tussen het drinken van het water en de foto. De 
leerlingen moeten samen tot de conclusie komen dat we 
(grond)water nodig hebben om voldoende drinkwater te 
kunnen voorzien. Het regenweer van februari en maart 
2020 heeft het grondwaterpeil al goed doen stijgen.

 - Kern: De leerlingen lezen het Kits-artikel ‘Drinken 
uit kanaal’ op pag. 2 individueel. Hierna lossen ze de 
eerste opdracht individueel op. Vervolgens verbeteren ze 
elkaars antwoorden. Voor de tweede opdracht gaan de 
leerlingen in duo’s op zoek naar de antwoorden op het 
internet. Bij de derde opdracht is het de bedoeling dat 
de leerlingen in kleine groepjes gaan brainstormen over 
maatregelen om water te besparen. De beste maatregelen 
worden getypt, gelamineerd en opgehangen. 

• Tip
1. Doe de proef ‘Het zuiveren van water’ 
 Benodigdheden: 
 een petfles van 1,5 liter – slootwater of water met slijk – 

een koffiefilter – watten – zand – steentjes
 Stappenplan:
 1. Knip de fles 15 cm onder de opening in twee.
 2. Zet het bovenstuk van de fles ondersteboven in het 

onderstuk. Plak het vast met plakband.
 3. Leg in het bovenstuk eerst een koffiefilter, dan een 

laag watten, daarop een laag fijn zand en daarop wat 
steentjes. 

 4. Giet water uit de sloot (of water gemend met slijk) 
door je zelfgemaakte filter.

2. Organiseer een klasuitstap naar Hidrodoe: 
 www.hidrodoe.be

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Gepost 
1. a. Er wordt meer gebruik gemaakt van de digitale media. 

Daardoor worden er veel minder brieven verstuurd. 
 b. maandag en woensdag of dinsdag en donderdag
 c. 

elke dag elke weekdag 2 x/week

pakje dagkrant reclamefolder

wekelijks magazine Kits-krant

priorbrief brief

rouwbrief postkaart

2. 1. a. e-mail – b. digitaal – c. beide
 2. a. Snapchat – b. digitaal – c. ontspanning
 3. a. nieuwsbrief – b. analoog of digitaal – c. beide
 4. a. prentbriefkaart – b. analoog – c. ontspanning
 5. a. WhatsApp – b. digitaal – c. ontspanning
 6. a. rouwbrief – b. analoog – c. zakelijk
3. a. Sollicitatiebrief: opgedeeld in alinea’s, volgens regels, 

met een strakke uitlijning, geen franjes … 
 Berichtjes: kleurtjes, tekstballon, als conversatie, met 

tijdsaanduiding
 b. Sollicitatiebrief: langere zinnen, correcte taal, zakelijk, 

gebruik leestekens en hoofdletters, begroeting … 
 Berichtjes: geen leestekens of hoofdletters, korte zinnen, 

afkortingen, geen spellingsregels …

2. Verscheidenheid = rijkdom
 1. mensen met het syndroom van Down
 2. Iedere menselijke lichaamscel bestaat uit twee chro-

mosomen: één van de mama en één van de papa. Bij 
mensen met Down komt chromosoom 21 driemaal voor 
in plaats van tweemaal. 

 3. Piepkleine deeltjes die voorkomen in iedere lichaams-
cel. Zij zijn dragers van de erfelijke eigenschappen.

 4. Je wordt met het syndroom van Down geboren.
 5. amandelvormige ogen, open mond, klein van gestalte, 

sluik dun haar, vlak achterhoofd, grotere ruimte tussen 
grote en naastgelegen teen

 6. een verstandelijke beperking
 7. twee verschillende sokken aantrekken – eigen ant-

woord
 8. De hersenen ontwikkelen zich te traag. Slechts in 4 % 

van de gevallen is het syndroom van Down iets dat er-
felijk is. Heel vaak kunnen deze mensen veel meer dan 
je verwacht als ze goed begeleid worden. Deze mensen 
worden wel minder oud, ze worden nooit ouder dan 71 
jaar. 

 9. Bijvoorbeeld: Ik zou het leuk vinden, maar soms ook 
moeilijk. Ik zou goed voor mijn gezinslid zorgen. 

 10. Iedereen is anders, daar is niks verkeerd mee. Inte-
gendeel: verschillen zijn leuk, je kan nieuwe dingen leren 
van elkaar. Verscheidenheid is dus rijkdom.

3. Drinkbaar kanaalwater
1. a. Middelkerke en Oostende / Oostende / het Kanaal 

Brugge – Oostende 
 b. Omdat het grondwaterpeil door de klimaatverande-

ring meer en meer daalt.
 c. In de zomer: het droge weer zorgt ervoor dat er weinig 

grondwater is. / Er zijn dan heel veel toeristen aan zee.
 d. Er moet een bron (bv. kanaal) in de buurt zijn waaruit 

water kan worden gehaald.
2. a. grondwater oppompen – zuurstof laat het vuil samen-

klonteren – filters van grind, koolstof en zand – zuiver 
water opgeslagen in een waterreservoir – geleverd bij je 
thuis

 b. water uit een rivier of kanaal – beluchting – vlokmid-
del om vuil uit water te halen – desinfectie – koolfilter 
om geur-, kleur- en smaakstoffen te verwijderen – opge-
slagen – geleverd bij je thuis

3. eigen antwoorden 

4. Kits Nieuwsquiz 13
1. c – 2. c – 3. b – 4. c – 5. a – 6. b – 7. b – 8. a 

Sleutel bij de werkbladen



Gepost (1)

1. Begrijpend lezen
Lees het artikel ‘Minder brieven, meer pakjes’ op pag. 1 van Kits. 
a. Leg uit in je eigen woorden. 
Waarom zal Bpost minder vaak niet-dringende post bedelen? 

b. Op welke twee dagen wordt niet-dringende post geleverd? 

of

c. Wat wordt er wanneer geleverd? 
Plaats deze woorden in de juiste kolom.

2. Communicatie
Het middel om te communiceren is afgestemd op het doel dat je wil bereiken. 
Bekijk onderstaande berichten.  
Noteer onder elke foto het antwoord op deze vragen.

A. Welk middel om te communiceren gebruikt men hier?
B. Hoe wordt dit gebruikt? (digitaal, analoog of beide)
C. Hoe wordt dit middel ingezet? (zakelijk, ontspanning of beide)

elke dag elke weekdag 2 x/week

pakje, wekelijks magazine, brief, reclamefolder, dagkrant, postkaart, priorbrief, rouwbrief, Kits-krant

A. 

B. 

C. 

A. 

B. 

C. 

A. 

B. 

C. 

1.
2.

3.



Gepost (2)

3. Taal
De taal die gebruikt wordt, is afgestemd op de manier van communiceren. 
Lees en vergelijk onderstaande boodschappen. Beantwoord deze vragen.
a. Op welke manier is de vorm verschillend? Geef 4 voorbeelden.

X 

X 

X 

X 

b. Op welke manier is de taal verschillend? Geef 4 voorbeelden.

X 

X 

X 

X 
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Gepost (3)

4. Lang geleden 

 Snel een berichtje typen en meteen ook versturen? 
In de middeleeuwen ging het er heel anders aan toe! 
Maak je eigen brief op ‘middeleeuwse wijze’. BENODIGDHEDEN

- een kop koude koffie
- een soepbord
- wit papier
- wasknijpers 
- waslijn of wasrek
- inkt en kalligrafiepen (of stiften)
- kurk, aardappel of gum
- een breekmes of gutsmesje
- een kaars 
- lucifers

A. Je papier er oud laten uitzien 
X Scheur de randen van het blad. Zo krijg je een oneven zijkant. 

X Vul het soepbord met de koude koffie. 

X Laat je blad er even in weken. 

X Laat het blad uitdruppen. 

X Hang het op aan een waslijn. 

B. Een boodschap bedenken
Bedenk ondertussen wat je wil schrijven. Je leeft in de middeleeuwen. 

Je bent een koning, paus … Je hebt een belangrijk nieuwtje. Wat heb je te melden? 

Op welke manier zal je dat verwoorden? Hanteer een taal die aangepast is aan de functie die je 

had. Schrijf deze boodschap in je kladschrift. 

C. Handschrift
Men gebruikte vaak een mooi handschrift. Ga op het internet op zoek naar kalligrafie of voor-

beelden van handlettering. Oefen enkele letters en woorden. Probeer (een deel van) je tekst om 

te zetten in dit handschrift. Wanneer je blad droog is, kan je het overschrijven. 

D. Zegel
Ontwerp een tekening voor je zegel. Zorg voor een eenvoudig ontwerp. Knip het ontwerp uit. 

Leg het ontwerp op je aardappel/kurk of gum. Snij de overtollige ruimte voorzichtig weg met 

een mes. Neem daarna je tekst. Steek de kaars voorzichtig aan. Druppel de was in de vorm van 

een munt. Laat de was drogen. Wanneer de was iets vaster is (maar niet helemaal opgedroogd!) 

stempel je je zegel in de was. Duw de zegel er even in en maak hem dan voorzichtig los. Laat 

drogen. 

Nu nog een koerier en een paard zoeken en 

je brief kan verstuurd worden! 
     
Succes!



Verscheidenheid = rijkdom (1)

1. Welke mensen steunen we op 21 maart?

2. Waarom heeft men voor deze datum gekozen?

3. Wat zijn chromosomen?

4. Hoe krijg je dit syndroom?

5. Beschrijf het uiterlijk van iemand met dit syndroom.
 De afbeeldingen kunnen je helpen.

6. Heeft dit syndroom nog andere (niet uiterlijke) kenmerken?

7. Hoe kan je op 21 maart tonen dat je steun betuigt? 
 Ga jij dit doen? Waarom (niet)?



Verscheidenheid = rijkdom (2)

8. Surf naar https://wikikids.nl/Syndroom_van_Down. 
 Lees hier aandachtig de informatie over het syndroom van Down.
 Schrijf dan enkele weetjes op die niet in het Kits-artikel stonden.

9. Bekijk dit filmpje:    
 https://schooltv.nl/video/mantelzorgen-voor-je-zusje-een-zusje-met-down-hoe-is-dat/#q=%22syndroom%20
 van%20down%22 
 Op het einde van het filmpje zegt het meisje dat ze het echt leuk vindt dat ze iemand in haar gezin heeft die
 anders is. Hoe zou jij het vinden als iemand met het syndroom van Down lid zou zijn van jouw gezin?
 Hoe zou jij je voelen? Hoe zou je daarmee omgaan?

10. Wat vind je van deze uitspraak?
 Kan je ze ook uitleggen? 



Drinkbaar kanaalwater (1)

1. Zoek op in het artikel.

a. Geografie
In welke kustgemeenten komt het drinkwater van de nieuwe waterfabriek?

In welke gemeente staat de waterfabriek?

Uit welke rivier of welk kanaal komt het water dat men zuivert tot drinkwater? 

b. Waarom is het zuiveren van oppervlaktewater tot drinkwater zo belangrijk? 

c. Wanneer is het grondwater op het laagste niveau en waarom is dat zo?

Een extra reden voor de kustgemeenten: 

d. Wat is de voorwaarde om dit systeem ook in jouw gemeente op poten te zetten?

2. Zet in de juiste volgorde.

a. zuurstof laat het vuil samenklonteren – geleverd bij je thuis – grondwater oppompen – 
zuiver water opgeslagen in een waterreservoir – filters van grind, koolstof en zand

b. vlokmiddel om vuil uit water te halen – geleverd bij je thuis – water uit rivier of kanaal – 
desinfectie – opgeslagen – beluchting – kookfilter om geur-, kleur- en smaakstoffen te verwijderen 



Drinkbaar kanaalwater (2)

3. Drinkbaar water uit de kraan is absoluut nodig om goed te kunnen leven. 
Iedereen kan een bijdrage leveren om waterverspilling tegen te gaan.
Geef 2 voorbeelden per locatie in huis.

1 tip voor de leerlingen op school: 

a. badkamer b. WC

c. tuin d. keuken



Sluit aan bij de Kits-krant van 12 maart 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welke post krijg je nog elke dag?
  a. rouwbrieven, reclamebladen en priorbrieven
  b. non-priorbrieven, pakjes en kranten die wekelijks verschijnen
  c. rouwbrieven, tijdschriften die wekelijks verschijnen en pakjes

2. Naar wie is het syndroom van Down vernoemd?
  a. naar de Schotse arts John H.L. Langdon-Down
  b. naar de Engelse arts John H.L. Longdon-Down
  c. naar de Engelse arts John L.H. Langdon-Down

3. Wat gebeurt er in een waterfabriek?
  a. In een waterfabriek wordt vuil, brak grondwater in een uurtje gezuiverd tot drinkwater.
  b. In een waterfabriek wordt vuil, brak kanaalwater in een uurtje gezuiverd tot drinkwater.
  c. In een waterfabriek wordt vuil, brak regenwater in een uurtje gezuiverd tot drinkwater.

4. Waarom werd het Rega-instituut in Leuven uitgekozen voor een nieuwe grote studie?
  a. Omdat dit instituut een volautomatisch laboratorium heeft waarin honderden mensen dag en nacht 

werken.
  b. Omdat dit instituut een volautomatisch laboratorium heeft waarin honderden mensen en robots 

samenwerken.
  c. Omdat dit instituut een volautomatisch laboratorium heeft waarin alleen robots en toestellen werken.

5. Waarvoor wordt de naam vluchtelingendeal gebruikt?
  a. Voor het migratie-akkoord dat Europa en Turkije in 2016 sloten.
  b. Voor het migratie-akkoord dat Griekenland en Turkije in 2015 sloten.
  c. Voor het migratie-akkoord dat Duitsland en Turkije in 2015 sloten.

6. Wat is de opvallendste maatregel van de Chileense regering om obesitas tegen te gaan?
  a. Er is een verbod op de verkoop van frisdrank op school.
  b. Op de voorkant van voedsel en drankjes met veel zout, suiker, vet of calorieën moet een zwart stopbord staan.
  c. Televisiereclame voor ongezonde producten mag niet meer.

7. Welk beroep staat centraal in het nieuwe museum GUM in Gent?
  a. Het beroep van tekenaar.
  b. Het beroep van wetenschapper.
  c. Het beroep van loodgieter.

8. Welk eten geniet de voorkeur van meeuwen?
  a. Eten dat door mensen is aangeraakt en neergelegd.
  b. Eten dat door mensen in de vuilnisbak wordt gegooid.
  c. Eten dat mensen in hun handen houden.

Kits Nieuwsquiz 13

Fo
to

 P
ex

el
s

Fo
to

 P
ex

el
s

Fo
to

 P
ex

el
s


