
Uitgewerkte lessuggesties
1. In de stad zijn alle slakken geel
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Gele tuinslakken’ op pag. 4.
• Motivatie
 De wereld wordt steeds stedelijker. Bij het inrichten van 

onze steden houden we vooral rekening met onze eigen 
behoeften. Toch zijn er ook veel dieren en planten die 
in de stad proberen te overleven. Door goed in beeld te 
brengen hoe planten en dieren zich aanpassen aan de uit-
dagingen in de stad, kunnen we een beter idee krijgen van 
hoe snel en efficiënt de evolutie kan werken. Daarnaast 
geeft het inzichten in hoe we de stad beter kunnen inrich-
ten om het leven van planten en dieren wat makkelijker 
te maken. Deze les sluit aan bij de deeldomeinen Mens en 
maatschappij en Wetenschap.

• Doelstellingen
 - De leerlingen leggen in hun eigen woorden uit wat het 

begrip ‘evolutie’ betekent.
 - De lln. geven enkele voorbeelden van de manier waarop 

stadsdieren zich hebben aangepast aan hun leefomgeving.
 - De lln. schetsen kort de evolutie van de mens.
 - De lln. weten waarom het belangrijk is om de evolutie in 

kaart te brengen. 
• Werkwijze
 - Instap: Noteer deze tekst op het bord: ‘De gele tuinslak 

woont het liefst in de stad. De bruine en roze tuinslak 
verkiezen het platteland. Hoe komt dat, denk je?’ De 
leerlingen denken een minuut individueel na over de 
vraag. Daarna bespreken ze de tekst per 2 en ze noteren 
enkele mogelijkheden op een kladblad. Laat dit volgen 
door een klassikale bespreking.

 - Kern: Het artikel ‘Gele tuinslakken’ op pag. 4 van Kits 
wordt klassikaal gelezen en indien nodig verduidelijkt. 
De leerlingen mogen eventjes vrij reageren. Vervolgens 
worden de werkbladen per 2 opgelost. Bij vraag 5 moet 
er eerst een filmpje bekeken worden, dit kan klassikaal 
of per 2 indien er voldoende computers met aansluiting 
op het internet aanwezig zijn. Wanneer iedereen klaar is 
met de werkbladen, volgt er een klassikale bespreking. 

 - Achteraf: De leerlingen denken in groepjes van onge-
veer 4 leerlingen na over hoe de bruine beer geëvolueerd 
is tot witte beer. Elk groepje stelt zijn veronderstelling 

voor aan de rest van de klas. Tot slot bekijk je samen het 
volgende filmpje: 
https://schooltv.nl/video/de-evolutie-van-de-ijs-
beer-van-bruine-beer-tot-ijsbeer/#q=evolutie

 Sluit af met een korte klassikale bespreking.
• Extra informatie
 - https://evoscope.nl/experimenten/ 
 - https://schooltv.nl/video/snapje-survival-of-the-fit-

test/#q=evolutie%20 

2. De geschiedenis van de krant 
• Niveau:
• Sluit aan bij alle artikels op pag. 2 van Kits + .
• Motivatie
 Tegenwoordig lezen heel veel mensen het nieuws op in-

ternet of ze bekijken het journaal op de televisie. Toch 
worden er nog steeds veel kranten verkocht. Hoe komt het 
dat er nog steeds veel fervente krantenlezers zijn? Verkies 
je een abonnement op een papieren krant of op een digi-
tale krant? En hoe bleven mensen op de hoogte van zaken 
toen er nog geen kranten waren? 

 In deze les belichten we voornamelijk de geschiedenis 
van de krant. In de instap ontdekken de kinderen hoe 
kranten er de dag van vandaag uitzien. We hebben veel 
aandacht voor de lay-out. Daarnaast gaan de leerlingen 
op zoek naar een artikel dat hun aanspreekt. In de kern 
bekijken ze de geschiedenis van de krant (aan de hand 
van 4 Kits-artikels en de 2 werkbladen) en tot slot brengen 
ze alle verzamelde gegevens samen tot 1 reuzenkrant. De 
reuzenkrant kan op een goed zichtbare plaats opgehangen 
worden en op die manier zorgen voor extra spreek- en 
luistermomenten tussen de leerlingen onderling (en de 
ouders).

• Doelstellingen
 - De leerlingen bespreken de lay-out van een krant.
 - De lln. zoeken een krantenartikel dat hun aanspreekt.
 - De lln. kunnen de inhoud van een artikel én de reden 

waarom ze dat artikel kozen, vertellen aan klasgenoten.
 - De lln. ordenen informatie uit een artikel op een tijd-

lijn. 
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 - De lln. zoeken woorden in een artikel op. 
 - De lln. schrijven zelf een tekst voor een feuilleton of 

maken een stripverhaal. 
 - De lln. werken samen aan een gemeenschappelijk 

werkstuk.
• Werkwijze
 - Instap: - Breng verschillende kranten mee of laat de 

leerlingen een krant meebrengen. Vraag hun waarom ie-
mand een krant koopt. Laat hen komen tot het antwoord 
‘om op de hoogte te zijn van het nieuws’. Bespreek enkele 
verschillen met gratis artikels op het internet: meer on-
derzoek, objectiever, feiten, geen meningen, gratis artikels 
zijn vaak verdoken reclameboodschappen. Bespreek de 
lay-out van de voorpagina van de krant en de verschil-
lende onderdelen. Geef de leerlingen de opdracht om op 
zoek te gaan in de krant (individueel of in duo’s) naar het 
artikel dat hun het meest aanspreekt. 

 - Hierna gaan de leerlingen in groepjes zitten (per 4 of 
5). Ze vertellen aan elkaar wat er in hun artikel staat en 
waarom ze het gekozen hebben. De anderen luisteren aan-
dachtig. Nadat de groepjes klaar zijn, haal je de artikels 
op. De kinderen hebben dus niet van iedereen in de klas 
het artikel gehoord! 

 - Kern: - De leerlingen krijgen pag. 2 van Kits. De werk-
bladen zijn zo opgesteld dat je 1 artikel laat lezen (klas-
sikaal of individueel), gevolgd door een korte klassikale 
bespreking. Daarna gaan de leerlingen individueel aan de 
slag met de opdracht die bij dit artikel hoort. 

 - Bij opdracht 1 kan je een eerste voorbeeld samen maken 
zodat de leerlingen duidelijk zien wat de bedoeling is. 
Toon ook even voor op welke manier ze moeten zoeken in 
de tekst. Voor leerlingen die moeite hebben met het note-
ren van kernwoorden, kan je enkele mogelijke antwoor-
den op het bord zetten. 

 - Bij opdracht 2 lees je het artikel klassikaal. Vraag de 
leerlingen wat het onderlijnde woord wil zeggen of laat het 
opzoeken. Laat de kinderen dan zelfstandig of per 2 de 
opdracht op het werkblad invullen. 

 - Bij opdracht 3 laat je de kinderen eerst noteren waar 
ze aan denken bij het woord ‘krant’. Je bespreekt de ant-
woorden en leest pas daarna het artikel. Indien je niet 
voldoende tijd hebt om deze opdracht af te werken, kan 
dit eventueel in een les Muzische vorming of als huistaak. 

 - Bij opdracht 4 laat je de leerlingen het artikel aandach-
tig lezen. Nadien toon je voor wat ze moeten doen. Eerst 
moeten ze alle jaartallen in een ander kleurtje kleuren. 
Differentieer: Laat kinderen die een goed geheugen heb-
ben het artikel een tweede keer héél aandachtig lezen en 
achteraf stipjes zetten in de vakjes die bij elkaar passen. 
Nadien kunnen ze zichzelf controleren met de tekst (en de 
vakken kleuren). Laat de kinderen die moeite hebben met 
dergelijke teksten ook een tweede leesbeurt doen, waarna 
ze de opdracht maken met het artikel bij de hand. 

 - Slot: Maak samen met de leerlingen een krant die net 
iets groter is dan de krant die Het Volk in 1993 maakte 
(98,5 cm op 137,5 cm). Hang vellen A3-papier aan elkaar 
totdat je een groot vel papier krijgt van 1 meter op an-
derhalve meter. (Laat de kinderen dit zelf doen – metend 
rekenen of vraagstukken: hoeveel A3-vellen hebben we 
nodig om zo’n blad te maken?) Bedenk samen met de leer-
lingen een mooie titel voor jullie krant. Probeer zo veel 
mogelijk de hoofding van een echte krant na te bootsen. 
Daaronder plak je alle artikels die de kinderen kozen in 

de instap. Daaronder plak je een kopie van alle gemaakte 
feuilletons of stripverhalen die de lln. gemaakt hebben bij 
opdracht 3. De krant hang je op een zichtbare plaats in de 
klas, de gang of de speelplaats. De kinderen kunnen extra 
uitleg vragen aan elkaar over de artikels (er zijn meerdere 
kinderen die over een bepaald artikel iets gehoord hebben, 
dus iedereen kan bij verschillende leerlingen te rade gaan 
voor extra uitleg). 

3. Brexit = scheiding van de EU en 
het VK 

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Boris Johnson en de Brexit’ op 

pag. 3. 
• Motivatie
 Verlaat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober 2019 de 

Europese Unie? Als het van de huidige Britse premier 
Boris Johnson afhangt wel. Hiermee lijkt een eind te ko-
men aan een heuse soap die al meer dan drie jaar duurt. 
Dit werkblad zal de leerlingen helpen om de inhoud van 
het artikel te begrijpen in een breder kader, zonder zich 
te verliezen in het ingewikkelde kluwen van de Brexit. 
Het werkblad kan gebruikt worden in een les Neder-
lands, Geschiedenis of Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen maken een tijdlijn aan de hand van de 

data in het artikel. 
 - De lln. verklaren woorden uit het Brexit-jargon.
 - De lln. verklaren het standpunt van de verschillende 

partijen. 
 - De lln. kennen enkele mogelijke gevolgen van de harde 

Brexit. 
 - De lln. nemen een eigen standpunt ten opzichte van de 

Brexit in.
• Werkwijze
 - Instap: Toon dit filmpje van 25 mei 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=N6AoCjVQUqU. 
Daarna vraag je de leerlingen om dit filmpje te plaatsen 
in het Brexit-verhaal. Het is belangrijk dat ze weten dat 
het om een filmpje over het referendum gaat, dus voor 
we de uitslag van het referendum kenden. Ondertussen 
kennen we de uitslag en de talloze (vastgelopen) onder-
handelingen die de keuze van de Britten met zich mee-
bracht. De leerlingen bespreken klassikaal de gebeurte-
nissen van de afgelopen drie jaar. Benadruk het feit dat 
het om een heel nipte meerderheid ging, en dat er grote 
verschillen waren tussen de verschillende regio’s (steden 
kozen voor remain, het platteland voor leave) en ook de 
leeftijd was sterk bepalend (ouderen kozen voor leave, 
jongeren voor remain). Het VK moet volgens de EU in 
de douane-unie blijven, omdat er anders weer een echte 
grens komt tussen Ierland (land dat in de EU blijft) en 
Noord-Ierland (deel van het VK). Maar daardoor krijgen 
de Britten minder vrijheid dan ze gehoopt hadden.

 - Kern: Na het klasgesprek gaan de leerlingen individueel 
aan het werk. Ze lezen zelf het Kits-artikel op pag. 3 en 
lossen daarna de vragen op het werkblad op. Het hele 
werkblad wordt individueel opgelost onder de noemer 
van begrijpend lezen. De leerlingen gaan op zoek naar 



de antwoorden in het artikel zelf en op het internet. De 
vijfde opdracht kan eventueel in duovorm opgelost wor-
den waarbij beide leerlingen tot een consensus komen en 
deze verdedigen ten opzichte van de andere leerlingen.

• Extra informatie
 Meer over het referendum lees je op Wikipedia:
 - https://nl.wikipedia.org/wiki/Referendum_in_het_Ver-

enigd_Koninkrijk_over_het_lidmaatschap_van_de_Eu-
ropese_Unie 

4. Elke morgen nieuws
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Hoe wordt een krant gemaakt’ op 

pag. 1 van Kits + . 
• Motivatie
 In het artikel ‘Hoe wordt een krant gemaakt?’ gaan de 

auteurs uitgebreid in op de totstandkoming van een 
krant. Welke mensen werken eraan mee? Welke taken 
worden wanneer uitgevoerd? Door het artikel realiseren 
de leerlingen zich dat het niet evident is dat er elke mor-
gen een krant op de mat van de abonnees valt. Het kan 
ook interessant zijn om zelf een klaskrant uit te brengen 
(zie tip). Dit werkblad kan gebruikt worden in de lessen 
Nederlands en PAV. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen sommen de verschillende medewerkers 

van de krant en hun taken op.

 - De lln. geven de taken op een krantenredactie chrono-
logisch weer (ochtend, middag, avond, nacht).

 - De lln. vullen de korte enquête m.b.t. ‘kranten thuis’ 
in.

 - De lln. verwerken de gegevens van de enquête en ko-
men tot percentages en grafieken. 

 - De lln. motiveren of ze al dan niet geïnteresseerd zijn 
in een taak als medewerker van een krant.

• Werkwijze
 Toon de Kits-krant in de klas. Vraag de leerlingen of 

ze weten wie er allemaal meewerkt aan een krant. Er 
kan een kort klasgesprek ontstaan. De leerlingen geven 
tevens aan welke kranten ze allemaal kennen. Daarna 
lezen de leerlingen individueel het artikel. 

 De leerlingen lossen individueel de eerste twee opdrach-
ten op. Daarna kijken ze samen met een buur waar ze el-
kaar kunnen aanvullen. Bij de derde opdracht vullen de 
leerlingen individueel de kleine enquête in. De resultaten 
worden meegedeeld aan de klas en bijgehouden op het 
bord. Vervolgens berekenen de leerlingen individueel de 
percentages. 

• Tip
 Maak met de hele klas een eigen krant.
 - Verdeel de taken a.d.h.v. de medewerkers van een 

krant. De leerlingen kiezen gezamenlijk een hoofdre-
dacteur, journalisten of reporters, meerdere vormgevers, 
fotografen, een eindredacteur, iemand die zorgt voor het 
drukken (printen), een krantenbezorger …

- Maak een tijdschema op. Stel een realistische deadline.
- Je kan kranten maken met de hulp van deze sites:  

Krantenmaker.be, Happiedays.be …

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. In de stad zijn alle slakken geel
1. Steden worden hitte-eilanden genoemd omdat er veel beton 

en stenen aanwezig zijn, die veel warmte opslorpen. Door de 
dichte bebouwing is er ook minder wind.

2. Gele slakken warmen minder snel op omdat de gele kleur 
het zonlicht weerkaatst. Daardoor overleven ze beter in een 
stad.

3. Door vrijwilligers die foto’s van tuinslakken stuurden en 
erbij vermeldden op welke plek ze de dieren hadden gefoto-
grafeerd.

4. Dieren en planten passen zich aan de leefomstandigheden 
aan: ze evolueren.

5. - De paardenbloem heeft in de stad zwaardere zaden dan 
buiten de stad. Buiten de stad zijn de zaden lichte parachute-
zaadjes die wegwaaien. Als ze dat in de stad doen, belanden 
ze allemaal op straat. De zware zaden vallen recht omlaag en 
ontkiemen in het stukje aarde waar de ouder ook groeide. 

 - Er zit vaak een beetje tabak met nicotine in en dat is een 
soort anti-insectengif; dan hebben ze minder last van vlooi-
en en luizen. 

 - Dat wisten ze niet, dat is een langzaam proces. De dieren 
met goede stadseigenschappen krijgen iets meer kinderen 
en overleven dus beter. Daardoor verandert een soort in de 
loop der tijd: evolutie. 

 - Stadsduiven hebben donkerder veren. Duiven met donkere 
veren kunnen iets beter tegen giftige stoffen, zoals lood en 
zink, die ze in de stad veel tegenkomen. Stadsduiven zijn 
ook veel minder schuw dan rotsduiven. Buiten de stad is 
het goed om schuw te zijn, want daar heb je veel natuurlijke 
vijanden. In de stad heb je die niet. Bovendien helpt het als 
je dichter bij mensen durft te komen, want daar komt het 
voedsel vandaan. 

6. Mensen stammen af van apen. Er zijn miljoenen jaren over 
gegaan tot de mens geëvolueerd is tot hoe hij er vandaag 
uitziet. Belangrijke veranderingen zijn meer hersenen en 
rechtop lopen.

7. Bv. De mensen hebben een heel kleine mond en haargroei in 
de neus (zoals nu op het hoofd), zodat de ongezonde lucht 
hun longen bijna niet bereikt. 

2. De geschiedenis van de krant
1. 1928: Tryon Daily Bulletin – de kleinste krant – Ver-

enigde Staten – A4-formaat / 1986: De Morgen – hand-
geschreven editie – computers stilgevallen / 1993: Het 
Volk – de grootste krant – 98,5 cm op 137,5 cm / 2012: 
L’Equipe – Frankrijk – sportkrant – Olympische Spelen – 
56 cm op 80 cm / 2012: Terra Nostra – minikrantje – 20 
februari – 1 gram – 32 pagina’s 

2. middeleeuwen – belleman – stadszaken – executie – roe-
pend – ‘Men zegge het voort ... – kranten – beroep – 17

3. binnen- en buitenlands nieuws, sport, cultuur, cartoon, 
titels, foto’s ... / feuilleton – cliffhanger – Charles Dickens 
of Fjodor Dostojevski of Louis Couperus – Annie M.G. 
Schmidt – 1945

4. 59 v. C.: Julius Caesar – Acta Diurna / 713: China – Kai-
yuan Za Bao / 1605: Johann Carolus – Relation / 1618: 
eerste Nederlandstalige krant / 1621: Abraham Verhoe-
ven – Nieuwe Tijdinghen / 1650: Einkommende Zeitungen 
/ 1656: De Opregte Haarlemsche Courant / 1704: Eerste 
Amerikaanse krant / 1773: eerste Afrikaanse krant / 
1803: eerste krant in Oceanië 

3. Brexit = scheiding van de EU en 
het VK 

1. a. 23 juni 2016 – 24 mei 2019 – 23 juli 2019 – 31 oktober 
2019 / b. De inwoners van het VK stemmen voor de  
Brexit. – Theresa May treedt af als premier. – Boris 
Johnson wordt de nieuwe premier. – Deadline Brexit. / c. 
Theresa May probeert een regeling te treffen met de EU, 
maar haar eigen parlement verwerpt die keer op keer. – 
Boris Johnson is kandidaat om Theresa May op te volgen 
als premier. – Boris Johnson probeert bij de EU nog toe-
gevingen te verkrijgen. / d. tot 12/07/2016: David Came-
ron – tot 23/07/2019: Theresa May – erna: Boris Johnson

2. a. Staat voor British Exit of de uitstap van het Verenigd 
Koninkrijk uit de EU. – b. De uitstap van het Verenigd 
Koninkrijk zonder regeling met de EU. – c. De uitstap 
van het Verenigd Koninkrijk volgens het akkoord met de 
EU, waarbij het VK de toegang tot de Europese interne 
markt blijft behouden – d. Het voorleggen van een vraag 
met betrekking tot wetgeving aan de kiesgerechtigden in 
een land of een bepaald gebied.

3. a. Boris Johnson laat het VK op 31/10/2019 uit de EU 
stappen, met of zonder akkoord. Hij vindt dat de EU on-
redelijke eisen stelt en wat meer moet toegeven. – b. De 
EU is voorstander van een zachte Brexit. Ze wil het VK 
graag in de douane-unie houden, om een echte grens tus-
sen Ierland (lid van de EU) en Noord-Ierland (deel van 
het VK) te vermijden. – c. Zij vinden dat Johnson onre-
delijke eisen stelt aan de EU. Ze zijn bang dat de harde 
Brexit slecht zal zijn voor de Britse economie.

4. a. een tekort aan voedsel en medicijnen, de armoede 
zou toenemen – b. impact op het personenverkeer en de 
verblijfsvergunningen voor werkenden, mobiel bellen en 
surfen, onderwijs en Erasmus, rijbewijs …

5. eigen antwoord

4. Elke morgen nieuws
1. hoofdredacteur: de baas van de redactie – journalist of 

reporter: schrijft artikels over het nieuws – fotograaf: 
zorgt voor de foto’s met betrekking tot de artikels – 
vormgever: zet de artikels en de foto’s in een overzich-
telijke en aantrekkelijke krant – eindredacteur: leest de 
stukken na, zodat er geen fouten meer in staan – druk-
ker: bedient de drukpersen …

2. Ochtend: vergadering hoofdredactie en chefs; reporters 
en fotografen krijgen nieuwe opdrachten – Middag: het 
wordt duidelijk welk nieuws in de krant komt; de hoofd-
redacteur bepaalt de grootte van de artikels en kiest fo-
to’s; de vormgevers maken de eerste pagina’s op; bij nieu-
we feiten moet er snel gereageerd worden – Avond: als 
er nog nieuws bijkomt, moet alles aangepast worden; de 
drukpersen starten; het is tot middernacht mogelijk om 
aanpassingen door te voeren – Nacht: de laatste kranten 
zijn rond 3 uur klaar, de vrachtwagens worden geladen, 
postbodes en krantenboeren doen de krant in de bus

3. eigen antwoorden

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

Sleutel bij de werkbladen



In de stad zijn alle slakken geel (1)

1. Waar komt de hitte in de hitte-eilanden vandaan?

 

 

 

2. Verklaar: Er zijn meer gele slakken in hitte-eilanden. Je vindt er minder bruine en roze slakken.

 

 

 

3. Hoe weten ze dat er meer gele slakken zijn in de stad?

 

 

4. Wat is het verband tussen de begrippen ‘evolutie’, ‘aanpassen’ en ‘leefomstandigheden’?

 

 

5. Hoe passen dieren in de stad zich aan? Bekijk dit filmpje en beantwoord de onderstaande vragen: 
 https://schooltv.nl/video/hoe-hebben-dieren-in-de-stad-zich-aangepast-evolutie-in-de-stad/#q=slak 

 Hoe heeft de paardenbloem zich aangepast aan de stad?

 

 

 Waarom gebruiken vogels sigarettenpeuken om een nest te bouwen?

 

 

 Hoe wisten de dieren die in de stad leven hoe ze zich moesten aanpassen?

 

 

 Welke eigenschappen heeft een stadsduif die een wilde rotsduif niet heeft? Hoe komt dat?
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In de stad zijn alle slakken geel (2)

6. Welke evolutie heeft de mens doorgemaakt? 

 

 

 

 

 
7. We zijn in het jaar 6019, hoe denk je dat de mens er vandaag uitziet?
 Welke veranderingen zijn er tijdens de eeuwen gekomen?
 Maak een tekening en noteer enkele belangrijke veranderingen.

 Belangrijke veranderingen:

 

 

 

 



2. Lees het artikel ‘Aandacht aandacht!’ op pag. 2.
 Vul deze tekst aan met de gegevens uit het artikel. 

De geschiedenis van de krant (1)

1. Lees het artikel ‘De grootste, de kleinste’ op pag. 2.
 Zoek de data van de uitgaven. Trek een pijltje van het juiste jaartal op de tijdlijn naar de foto van de krant.
 Noteer minimum 1 kernwoord bij elke krant (meer mag ook).

Vanaf de late  maakte de

het belangrijkste nieuws 

bekend. Hij bracht de bevolking op de hoogte van: 

- 

- wanneer er een  zou plaatsvinden.

Hij ging al  door de stad om zo veel 

mogelijk volk bijeen te krijgen. Meestal eindigde de belleman zijn toespraak 

met ‘ ’ 

Het verschijnen van  betekende langzaam  

het einde van het ‘ ’ belleman.  

Kranten worden sinds de  de eeuw gedrukt. 
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De geschiedenis van de krant (2)

3. Voordat je het artikel ‘Een boek in de krant?’ leest, vul je aan waar jij aan denkt bij het woord ‘krant’. 
 Lees nadien het artikel en vul de zinnen aan! 
 Bij het woord ‘krant’ denk ik aan:

Een vervolgverhaal in afleveringen in een krant noemt men een 

Zo’n stukje eindigt meestal met een  .

 is één van de auteurs die zo werkte. 

Het Parool publiceerde het eerste verhaaltje over Jip en Janneke, geschreven door 

Bij ons staan Suske en Wiske al sinds  in de krant. 

Kies: Schrijf een aflevering van een feuilleton of maak een stripverhaal dat in een krant zou kunnen komen.
(Zie volgende werkblad.)

4. Lees het artikel ‘De krant vroeger’ op pag. 2 heel aandachtig! 
 Geef eerst elk jaartal een andere kleur. 
 Kleur dan het woord of de woorden die bij het jaartal passen in dezelfde kleur! 

59 v. C. 713
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Mijn feuilleton:

Mijn stripverhaal:

PS: Je kan ervoor kiezen om
 het lange vak op te delen in 2 of 3 kleine vakken of om

 het in zijn geheel te ge-
bruiken. In een strip heb je altijd een afw

isseling tussen korte en lange vakken.

Ik ben
benieuwd.



Brexit = scheiding van de EU en het VK
1. Maak een tijdlijn aan de hand van de data in het artikel.
 a. Plaats de data.
 b. Formuleer welke gebeurtenis plaatsvond op die datum.
 c. Geef een kort overzicht van wat er gebeurde tussen de verschillende data.
 d. Plak een foto van de leider van het Verenigd Koninkrijk boven elke periode.

2. Verklaar deze woorden die nodig zijn om het Brexit-verhaal te begrijpen.
 Zoek ze op in het Kits-artikel of op het internet.
 Een heel goede tekst over het verschil tussen de harde en zachte Brexit vind je hier:
 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/07/13/de–brexit–hard–of–zacht–wat–betekent–dat/

 a. Brexit: 

  

 b. Harde Brexit: 

  

 c. Zachte Brexit: 

  

 d. Referendum: 

  

3. Leg kort uit wat het Brexit-standpunt is van de partijen beschreven in het artikel.

 a. Boris Johnson: 

  

 b. EU: 

  

 c. Tegenstanders harde Brexit: 

  

4. In het artikel gaat het over de negatieve gevolgen die de harde Brexit met zich mee kan brengen. 
 a. Beschrijf enkele negatieve gevolgen van de Brexit volgens het uitgelekte document. 

  

  

 b. Wat zijn de eventuele gevolgen van een harde Brexit voor ons? Zoek een antwoord op het internet.

  

5. Geef je eigen standpunt ten opzichte van dit artikel. Motiveer voor welk scenario jij zou kiezen.
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Elke morgen nieuws (1)

1. Lees het grote artikel op de eerste pagina van Kits +. 
 Heel veel medewerkers werken mee aan de totstandkoming van een krant.
 Kan je er 5 opsommen en zeggen wat hun taak is? Je mag gebruik maken van de zoekfunctie op internet.

2. Naast tal van medewerkers is er ook een heel strak dagschema te volgen. 
 a. Zoek op welke taken wanneer moeten gebeuren en zet ze in een schema.

 b. Bij wijze van vergelijking kan je ook je eigen dagschema met taken van gisteren opstellen.

Medewerker Taakomschrijving

Ochtend

Nacht

Avond

Middag



Elke morgen nieuws (2)

3. Beantwoord de vragen van deze kleine enquête. 
 a. Lezen ze bij jullie thuis de krant?

  T ja  T neen

 l Bereken het percentage ja/neen-leerlingen en zet in een taartdiagram.

% ja    % neen 

 b. In welke vorm wordt de krant bij jullie gelezen?

  T digitaal  T op papier

 l Bereken het percentage digitaal/op papier in je klas en zet in een taartdiagram.

% ja    % neen 

 c. Schrijf de 3 eerste kranten op die in je opkomen.

 ) ) ) 

 De eerste krant krijgt 3 punten, de tweede krant krijgt 2 punten en de derde krant krijgt 1 punt.
 Welke krant is het meest gekend in de klas?

 



Sluit aan bij de Kits-krant van 2 september 2019.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welke bewering is juist?
  a. Je bent enkel orgaandonor als je dit op papier hebt gezet.
  b. In principe is iedereen orgaandonor, tenzij jij of je familie uitdrukkelijk weigert.
  c. Als je jezelf hebt opgegeven als orgaandonor, kan je dit nooit meer veranderen.

2. In welk land gaat het meisje op de foto naar school?
  a. Rusland
  b. Iran
  c. Duitsland

3. Wat is geen mogelijke verklaring voor het feit dat de meeste verkeersslachtoffers in West-Vlaanderen vallen?
  a. In die provincie wonen het meest mensen.
  b. In een landelijke provincie zijn mensen meer afhankelijk van hun wagen.
  c. In die provincie is er veel toerisme.

4. Wat is het hoogste bedrag voor extra’s dat een lagere school aan de ouders van een leerling mag vragen?
  a. 45 euro
  b. 90 euro
  c. 145 euro

5. Wat moet een klimmer die de Mount Everest op wil, onder meer bewijzen?
  a. Hij moet bewijzen dat hij al twee bergen van meer dan 6 500 meter beklommen heeft.
  b. Hij moet bewijzen dat hij een Nepalese berg van meer dan 7 000 meter beklommen heeft.
  c. Hij moet bewijzen dat hij een goede gezondheid heeft.

6. Wat zijn microplastics?
  a. De plastic deeltjes die je in een microgolfoven aantreft.
  b. Heel kleine stukjes plastic, die niet waarneembaar zijn met het blote oog.
  c. Kleine stukjes plastic, die je nog net kunt zien met het blote oog.

7. Welke wet heeft de Hongkongse regering ingetrokken als gevolg van de vele betogingen in het land?
  a. de klimaatwet
  b. de uitleveringswet
  c. de anti-tabakwet

8. Onderzoekers bestudeerden de evolutie van tuinslakken. Wat bestuderen ze nog meer?
  a. madeliefjes en koolmezen
  b. roodborstjes en vossen
  c. paardenbloemen en koolmezen

Kits Nieuwsquiz 1

Fo
to

 w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s

Fo
to

 B
el

ga


