
Uitgewerkte lessuggesties
1. De verdwenen Maya-cultuur
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Paleis van 1000 jaar ontdekt’ op 

pag. 4.
• Motivatie
 Om het heden te begrijpen moet je het verleden kennen. 

Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met de  
Maya-cultuur. Een actueel onderwerp aangezien men 
onlangs een belangrijke archeologische ontdekking heeft 
gedaan in Mexico: een 1000 jaar oud paleis uit de Ma-
ya-cultuur. Deze les gaat verder dan historische feiten 
leren; de leerlingen moeten verbanden leggen en komen zo 
tot historisch inzicht. Deze les sluit aan bij de leerdomeinen 
Wereldoriëntatie en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten wat het beroep archeoloog inhoudt.
 - De lln. weten welke belangrijke archeologische ontdek-

king men onlangs heeft gedaan in Mexico.
 - De lln. leggen verbanden tussen begrippen uit de  

Maya-cultuur.
 - De lln. fantaseren over een mogelijk einde van de  

Maya-cultuur.
• Werkwijze
 - Instap: Dit filmpje wordt klassikaal bekeken: https://

www.ketnet.be/karrewiet/28-december-2019-meer-dan-
1000-jaar-oud-maya-paleis-ontdekt Laat de leerlingen vrij 
reageren.

 - Kern: Het artikel ‘Paleis van 1000 jaar oud’ op pag. 4 van 
Kits wordt klassikaal gelezen en indien nodig verduidelijkt. 
Vervolgens worden de werkbladen in duo’s opgelost. Bij 
vraag 6 dient er eerst een filmpje te worden bekeken, dit 
kan klassikaal of per duo indien er voldoende computers 
aanwezig zijn met aansluiting op het internet. Wanneer 
iedereen klaar is met de werkbladen, volgt er een klassikale 
bespreking. 

 - Achteraf: De Maya’s hadden hun eigen schrift en eigen 
getallen. Kunnen jullie dat ook? Ontwerp je eigen schrift 
en eigen getallen. Werk per 2. Schrijf een brief naar elkaar 
in jullie zelf uitgevonden schrift. Tot slot mag ieder duo 
zijn schrift/getallen voorstellen aan de rest van de klas. 

• Extra informatie
 http://www.mayasite.nl/ 

2. Wat te verwachten in de toekomst?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Topwetenschappers aan het woord’ 

op pag. 4.
• Motivatie
 Met de start van het nieuwe jaar denken we al eens verder 

na over de toekomst. Dit is nog meer het geval wanneer we 
een getal als 2020 voor onze neus zien staan. De toekomst 
herbergt veel vragen maar doet ook veel mensen dromen 
en fantaseren. Het is interessant om even op verkenning te 
gaan in Vlaanderen. Waarmee zijn onze topwetenschap-
pers bezig? Interesse in wetenschap aanwakkeren is een 
belangrijke taak van het basisonderwijs. De werkbladen 
passen bij de leerdomeinen Actualiteit, Wereldoriëntatie en 
Godsdienst/Levensbeschouwing. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij een arti-

kel en een filmpje.
 - De lln. creëren hun eigen tijdscapsule.
 - De lln. wakkeren hun innerlijke wetenschapper aan en 

gaan op zoek naar antwoorden op vragen. Ze consulteren 
hierbij verschillende informatiebronnen.

 - De lln. oefenen spreekwoorden die aansluiten bij het the-
ma en zoeken er zelf nog enkele op.

• Werkwijze
 - Voortaak: Breng een metalen kistje of een houten wijn-

kistje mee naar de klas.
 - Instap: Maak de leerlingen warm voor het onderwerp 

door hen te vertellen dat je bezoek verwacht van enkele 
wetenschappers die gespecialiseerd zijn in de toekomst. 
(Later ontdekken de lln. dat zij zelf de wetenschappers van 
de toekomst zijn.) De leerlingen noteren de vragen die bij 
hen opkomen. Daarbij houden ze rekening met de actuele 
problematieken die er op aarde zijn. Je bespreekt de vragen 
kort klassikaal.

 - Kern: Lees het artikel (klassikaal of in duo’s) en laat de 
leerlingen in duo aan de slag gaan. Overloop de oefeningen 
klassikaal voordat ze beginnen. Voorzie voldoende infor-
matiebronnen waar de lln. gebruik van kunnen maken (in-
ternet, boeken, iPads, artikels, verslagen ….). Je kan er ook 
voor kiezen om te starten met opdracht 3 wanneer je maar 
1 kanaal hebt om het filmpje te bekijken, bv. het digibord.

 - Slot: Sluit af met het maken van de tijdscapsule. Bespreek 
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de woorden die erin moeten komen en zoek samen een 
goede plek om de capsule te bewaren. Je kan daarbij ge-
bruik maken van het derde werkblad of je maakt zelf een 
eigen infoblad.

 Geschatte tijdsduur: minstens 50 min. (afhankelijk van de 
inbreng van de lln.)

 

2. Nieuw in 2020
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Dit verandert in 2020’ op pag. 2.
• Motivatie
 Dit werkblad sluit aan bij de tijd van het jaar. Begin januari 

hebben we allemaal onze goede voornemens uitgesproken. 
Veel mensen nemen zich voor om minder te eten of drin-
ken, meer te sporten … Een nieuw jaar brengt ook steeds 
veranderingen met zich mee. Dit artikel geeft een kort 
overzicht van enkele zaken die veranderen voor de burgers 
in ons land. We bekijken welke dingen verboden of ver-
plicht worden en welke zaken duurder of goedkoper wor-
den. We gaan ook dieper in op de verplichte rookmelders 
die op elke verdieping van een woning gehangen moeten 
worden. Dit werkblad kan gebruikt worden in een les PAV.

• Doelstellingen
 - De leerlingen vullen een schema in op basis van informa-

tie uit een artikel.
 - De lln. geven hun eigen mening over de veranderingen.
 - De lln. geven aan wat ze veranderd willen zien in een 

soortgelijke tabel.

 - De lln. maken een schets van hun huis met vluchtweg.
 - De lln. verklaren moeilijke woorden uit een artikel. 
• Werkwijze
 - Instap: Toon deze afbeelding en lees de nieuwjaarsbrief 

voor: https://i.pinimg.com/236x/81/29/b6/8129b6b9ae-
dd20366c0d4953a9960915--christmas-stuff-briefs.jpg. 
Vraag de leerlingen wat hun goede voornemens zijn voor 
het nieuwe jaar. Wat willen ze heel graag veranderd zien bij 
zichzelf en bij anderen? Dit brengt ons bij het lezen van het 
Kits-artikel. 

 - Kern: De eerste opdracht wordt individueel gemaakt 
waarbij de leerlingen de tabel aanvullen aan de hand van 
de informatie uit het artikel. De tweede opdracht mogen 
de leerlingen in duo’s maken. Ze geven een voorstelling 
van hun resultaten aan de rest van de klas. Bij de derde 
opdracht gaat iedereen individueel te werk en wordt er 
getekend op papier. De resultaten worden aan de hele klas-
groep getoond. De laatste opdracht is een woordverklaring 
waarbij elke leerling zelfstandig gebruik maakt van het 
internet. 

• Tip
 Het is niet alleen bij het begin van een jaar dat er zaken 

veranderen. Maandelijks veranderen er zaken voor de bur-
gers van dit land. Dit wordt vaak vermeld op krantenweb-
sites. Laat de leerlingen een tabel opstellen waarin ze elke 
maand noteren wat er verandert.

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. De verdwenen Maya-cultuur
1. De overblijfselen van een groot Maya-paleis. 
 in de stad Kuluba in de staat Yucatan
 600-1 050 na Christus
 55 meter lang, vijftien meter breed en zes meter hoog
2. Ze hopen dat de ontdekking nieuwe feiten over de ge-

bruiken van de Maya’s zullen onthullen.
3. een beroep - Iemand die de geschiedenis bestudeert door 

oude dingen op te graven.
4. rijk, machtig, bouwden grote steden, eigen schrift, eigen 

kalender
5. Wie: natuurbeschermers
 Wat: bomen
 Waarom: voorkomen dat wind en zon schade veroorza-

ken aan het paleis.
6. oorlog, macht, slaven buit maken
 dinosaurussen, einde Maya-cultuur, verdwenen, reden 

onbekend
 Spanjaarden, boeken verbranden, veroverden Mid-

den-Amerika 
 koningen, wereldse zaken regelen, bemiddelaars met de 

goden
 met goden spreken, tong doorboren, papier met bloed 

verbranden
 punten en balken, hoofden, eigen getallen 
 sterren kijken, kalender, Venus
7. Bijvoorbeeld: Er brak een erg besmettelijke en dodelijke 

ziekte uit. 

2. Wat te verwachten in de toekomst?
1. Bv. Hoe kunnen we voorkomen dat er nog meer bosbran-

den komen?
 Op welke manier kunnen robots ons het leven gemakke-

lijker maken?
2. a. cardioloog – b. apps – jaar – bloedprik – c. vaccin –  

d. donor – prothese – implantaten – e. microbioloog – 
ruimte
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3. een mogelijk kernwoord is ‘nieuwe planeet’ met daarrond 
bv. TESS – TOI 700 d – planetenjager – exoplaneet …

4. eigen antwoord
5. Met de helm op geboren worden. = De toekomst kunnen 

voorspellen. / Geen zorgen voor de dag van morgen. = 
Maak je nu nog niet druk over toekomstige problemen. / 

 Koffiedik kijken. = Proberen het onbekende (de toe-
komst) te kennen. / Letters eten. = Veel boekenweten-
schap opdoen. 

6. eigen antwoorden

3. Nieuw in 2020
1. Verplicht: een rookmelder op elke verdieping van je huis, 

katten die na 31/08/2014 geboren werden, moeten nu ge-
steriliseerd of gecastreerd zijn, rekening houden met de 
lage-emissiezone in Gent

 de lezs in Antwerpen en Brussel worden strenger
 Verboden: wegwerpbekers, petflessen en blikjes op alle 

evenementen
 Goedkoper: elektriciteit en aardgas, taxirit
 Duurder: bankieren, postzegel, treinticket, bezoek huis-

arts, brandstof, aankoop elektrische wagen
2. – 3. eigen antwoorden
4. a. Een afgebakend gebied waarin men de uitstoot van 

schadelijke uitlaatgassen (sterk) wil verminderen. – b. 
Maatregelen nemen om iets te bevorderen. – c . Een 
verpakking voor frisdranken en andere vloeistoffen, 
vervaardigd uit polyethyleentereftalaat. – d. Een ingreep 
waardoor bij een dier (of mens) de mogelijkheid tot be-
vruchting wordt weggenomen.

4. Kits Nieuwsquiz 9
1. a – 2. c – 3. a – 4. c – 5. c – 6. a – 7. b – 8. b

Sleutel bij de werkbladen



De verdwenen Maya-cultuur (1)

1. Wat hebben archeologen onlangs ontdekt in Mexico, en waar precies? 

 

 

 Deze ontdekking dateert uit de periode 

 De afmetingen van deze vondst zijn 

2. Waarom zijn de archeologen zo blij met hun ontdekking?

 

 

3. Wat is dat eigenlijk, een archeoloog?

 

 

4. Wat vertelt het artikel ons over de Maya’s?

 

 

5. Vul in.

 WIE: 

 WAT: Delen van het gebied rond het paleis vol planten met 

 WAAROM:  
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De verdwenen Maya-cultuur (2)

6. Bekijk dit filmpje: https://schooltv.nl/video/de-mayas-een-plotseling-verdwenen-beschaving/ 
 Welke 3 vakjes horen samen? Geef ze eenzelfde kleur. (en dat 7 keer)

7. Stel, je bent een wereldberoemde archeoloog. 
 Je hebt de overblijfselen van het onlangs ontdekte paleis in Mexico grondig bestudeerd. 
 Hierdoor heb je ontdekt waarom er een einde is gekomen aan de Maya-cultuur. Noteer hier je bevindingen.

dinosaurussen kalender Spanjaarden

sterren kijken eigen getallen einde Maya-cultuur

Venus met goden spreken bemiddelaars 
met de goden

tong doorboren verdwenen,  
reden onbekend

papier met bloed 
verbranden

boeken verbranden hoofden oorlog

wereldse zaken regelen slaven buit maken punten en balken

macht koningen veroverden 
Midden-Amerika



Wat te verwachten in de toekomst? (1)

1. Enkele wetenschappers van de toekomst komen straks op bezoek! 
 Welke vragen wil je stellen aan hen? Noteer er 5.

 

 

 

 

 
2. Lees het Kits-artikel. 
 Los de vragen op en duid de antwoorden aan in de woordzoeker.

 a. Ik ben gespecialiseerd in de ziekten van het hart. Ik ben een  .

 b. In de toekomst zou het volgens Pieter Vandervoort nuttig zijn voor de gezondheidszorg als er meer 

  opduiken. In de hoop dat we over 10  gewoon thuis onze

 metingen kunnen doen. Zo zal bv. een  van de arts niet meer nodig zijn.

 c. Professor Laoui focust zich op een  tegen kanker.

 d. Wanneer we een defect orgaan hebben, zoals een hart of lever, gaan we op zoek naar een  .

 Een  wordt dan weer gebruikt om botten te vervangen zoals bv. een heup of knie.

 Professor Geris focust op het 3D-printen van levende  .

 e. De ultieme droom van  Nathalie Leys is het antwoord vinden op de vraag hoe we

 kunnen overleven in de  .
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3. Overleven in de ruimte komt nu wel echt dichtbij! 
 Bekijk de reportage van Karrewiet. Vul daarna de woordspin aan. 
 Verzamel de hoofdgedachten uit het filmpje. 
 https://www.ketnet.be/karrewiet/7-januari-2020-planetenjager-ontdekt-mogelijke-bewoonbare-planeet 

4. Even terug in de tijd en naar vraag 1. 
 Ga op zoek naar de wetenschapper in jou en bedenk zelf het antwoord op jouw favoriete vraag.
 Noteer hieronder jouw ‘wetenschappelijk onderbouwde’ antwoord! 

 

 

 

 

 

5. Verbind deze spreekwoorden met de juiste betekenis. Spreekwoorden over de toekomst.
 Kleur het spreekwoord en zijn betekenis in dezelfde kleur. Vind je zelf nog een leuke? Voeg hem dan toe!

 

6. De toekomst lijkt nog veraf, maar zoals je weet, vliegt de tijd.
 Heb jij met jouw klasgroep al een tijdscapsule gemaakt? Zoek op hoe je een tijdscapsule kan maken.
 Verzamel de nodige informatie en beginnen maar! Welk voorwerp mag er mee in de capsule?

Wat te verwachten in de toekomst? (2)

Met de helm op geboren worden. Maak je nu nog niet druk over toekomstige problemen. 

Geen zorgen voor de dag van morgen. Proberen het onbekende (de toekomst) te kennen. 

Koffiedik kijken. Veel wetenschap uit boeken opdoen.

Letters eten. De toekomst kunnen voorspellen.

“HET ANTWOORD 

OP DE VRAAG IS…”



Wat te verwachten in de toekomst? (3)



Nieuw in 2020
1. Lees het Kits-artikel ‘Dit verandert in 2020’ en vul daarna deze tabel in. 

2. Zoals je kan zien, zijn er heel wat veranderingen in 2020.
 a. Geef aan welke verandering jou niet zint. Leg kort uit waarom.

 

 

 

 b. Welke verandering kan het meest op jouw sympathie rekenen?

 

 

 

 c. Wat zou jij in 2021 veranderd willen zien? Gebruik hiervoor het sjabloon van de tabel van vraag 1.

3. Een veilige vluchtweg is zeer belangrijk.
 a. Maak een schets van jouw huis (alle verdiepingen). 
 Teken de beste vluchtweg en geef aan waar er eventueel meubels, planten of fietsen verplaatst moeten worden.
 Teken ook waar jij de rookmelders zou plaatsten (de 2 verplichte en eventueel meer).
 b. Weet jij uit je hoofd de vluchtweg vanuit je klas?
 Schets hoe jij je vluchtweg op school ziet en vergelijk met de werkelijke vluchtweg.

4. Woordverklaring.
 Zoek de betekenis op van deze woorden met gebruik van het internet.

 a. Lage-emissiezone: 

 b. Stimuleren: 

 c. Petfles: 

 d. Sterilisatie: 

Verplicht Verboden

Goedkoper Duurder



Sluit aan bij de Kits-krant van 9 januari 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat is geen reden waarom de derde maandag van januari de meest deprimerende van het jaar zou zijn?
  a. Het is dan de kortste dag van het jaar en de langste nacht.
  b. De eerstvolgende vakantie is nog ver weg en het is berekoud buiten.
  c. Het geld is op door de dure maand december en de eerste rekeningen zijn alweer binnen.

2. Hoe ziet de top 3 eruit van apps waarmee mensen elkaar ‘Gelukkig Nieuwjaar’ wensen?
  a. 1. Facebook; 2. Snapchat; 3. WhatsApp
  b. 1. Facebook; 2. Instagram; 3. WhatsApp
  c. 1. Facebook; 2. Instagram; 3. Snapchat

3. Wat wordt goedkoper in 2020?
  a. een taxi nemen
  b. een elektrische wagen kopen
  c. postzegels kopen

4. Waar komt de papegaai Spix ‘ara vandaan?
  a. uit Australië
  b. uit de Verenigde Staten
  c. uit Brazilië

5. Waarom werd Amaya Coppens in november en december 2019 gevangengehouden?
  a. Omdat ze deelnam aan een hongerstaking om politieke gevangenen vrij te krijgen.
  b. Omdat ze deelnam aan protestmarsen tegen de president.
  c. Omdat ze water bracht naar vrouwen die in hongerstaking waren.

6. Hoe komt het dat koala’s zo goed als kansloos zijn als hun leefgebied in brand staat?
  a. Omdat ze uit schrik voor het vuur in hoge bomen klimmen.
  b. Omdat ze uit schrik voor het vuur in het water springen.
  c. Omdat ze hoog in de bomen leven en het vuur steeds veel te laat opmerken.

7. Wat onderzoeken professor Liesbet Geris en haar team?
  a. Ze onderzoeken wat de mens allemaal nodig heeft om te kunnen overleven in de ruimte.
  b. Ze doen onderzoek naar het 3D-printen van levende implantaten, zoals een levende nier.
  c. Ze zoeken een vaccin tegen kanker.

8. Welke bewering is juist?
  a. Post Malone werd in 2019 meer gestreamd dan Drake in 2018.
  b. Drake werd in 2018 meer gestreamd dan Post Malone in 2019.
  c. Drake werd in 2019 meer gestreamd dan Drake in 2018.
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