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Uitgewerkte lessuggesties
1. Mei plasticvrij
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Mei plasticvrij’ op pag. 2 van
Kits nr 14.
• Motivatie
Merkte je het al eens op? Je ging winkelen en zodra je
thuiskwam en de boodschappen wou wegzetten, moest
je heel wat plastic verpakkingen weghalen. Waarom
wordt alles in verschillende lagen plastic verpakt? Kunnen we nog zonder? Wat zijn de alternatieven voor al
deze plastic verpakkingen? Wat doen we met de steeds
groter wordende berg plastic afval? Waar gaat al dat
afval naartoe? Heb je al gehoord van de plasticvervuiling in de zee? Overal zijn microplastic-deeltjes, dit zijn
kleine deeltjes plastic die in het milieu terecht komen.
Als vissen de deeltjes inslikken, komen de microplastics
in de voedselketen terecht. Hebben wij dan ook al plastic
opgegeten? Wat kunnen WIJ eraan doen? Wie komt op
voor een wereld met minder plastic?
• Doelstellingen
- Je kan de hoofdzaken uit een artikel halen. (W-vragen)
- Je kan alternatieven geven voor plastic producten.
- Je kan getallen tot 10 miljoen rangschikken van groot
naar klein.
- Je kan de ladder van Lansink aanvullen met de passende
begrippen.
- Je kan zelf een affiche maken die past bij een campagne
tegen plastic.
• Werkwijze
- Instap: Lees het artikel ‘Weg met plastic’ op pag. 2 van
Kits nr. 14 en bekijk ook even dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=MQWUOwmcRns.
Hierin wordt uitleg gegeven over de campagne Mei plasticvrij. Probeer nu aan de hand van deze info de eerste vraag
in te vullen. Deze peilt naar globale informatie. Zo krijg je
een goed beeld van de inhoud van het artikel.
- Kern: Nu gaan we dieper in op het artikel. Maak de volgende drie opdrachten. De tweede opdracht gaat over de
inhoud van het artikel. De derde opdracht is een vraag over
getallenkennis. Vergelijk de gegevens en zet ze van groot
naar klein! De vierde vraag past binnen het thema Wereldoriëntatie. Denk goed na! Hoe zit de ladder in elkaar? Wat
is beter voor het milieu en wat is minder goed? Verbind
daarna de uitleg met de juiste plaats op de ladder, evenals de
drie voorbeelden.
- Slot: Bekijk de affiche van de campagne dit jaar. Maak zelf
ook een affiche!
- Extra: Ga op wandel. Zorg dat je gewapend bent met
handschoenen, eventueel een grijpstok en een grote vuilniszak. Probeer minstens drie plastic zwerfitems op je weg te
vinden en recycleer ze thuis correct!

- Twee interessante filmpjes over de plastic soep:
https://www.zeehondencentrum.nl/zee/plastic-soep/oorzaken-van-plastic-soep
https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2018/06/FINAL-2018-ICC-REPORT.pdf

2. Red het rif
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Redden wolken het rif?’ op pag.
4 van Kits nr. 14.
• Motivatie
In deze coronatijden waarin de wereld stilstaat of opnieuw in beweging probeert te komen, zijn we ons
bewust van de eventuele ecologische rampen die ons
te wachten staan als we geen oplossingen vinden. Het
grootste koraalrif in de wereld is in zeer slechte staat. In
het Kits-artikel wordt een methode besproken om het
Groot Barrière Rif te redden. Het werkblad sluit aan bij
de lessen PAV, Aardrijkskunde en Nederlands
• Doelstellingen
- Je toont aan dat je de inhoud van het artikel begrijpt.
- Je duidt het Groot Barrière Rif op een kaart aan.
- Je legt het belang van het Groot Barrière Rif uit.
- Je stelt een ander ecologisch belangrijk project voor.
• Werkwijze
- Instap: Als voorbereiding kan je dit filmpje bekijken:
https://youtu.be/B0KeUlvWakg.
- Kern: Lees het Kits-artikel en los de eerste opdracht op in
het kader van ‘begrijpend lezen’. Bij de tweede opdracht kan
je gebruik maken van het internet of een atlas om de eerste
vraag op te lossen.
Bij de laatste opdracht moet je zelf een gelijkaardig project
zoeken. Dit kan gaan over het redden van dieren of gebieden naar aanleiding van de klimaatverandering. Hierbij
moet je het probleem meegeven, de oplossing door het
project en de nadelen van het project. Daarnaast toon je de
geografische locatie met behulp van een wereldkaart en een
lokale kaart.
• Tip
De laatste opdracht kan je eventueel in een Powerpointpresentatie gieten.

3. Olympische Spelen vroeger en nu
• Niveau:
• Sluit aan bij de grote artikels op pag. 1 en 2 van Kits + .
• Motivatie
De vierde Kits + van dit schooljaar heeft als onderwerp
de Olympische Spelen. Het grootste sportevenement op

wereldniveau wordt nu wel een jaar uitgesteld, maar het
fascineert enorm veel kinderen en volwassenen. Daarom hebben we besloten om het thema van deze Kits +
onveranderd te laten. De geschiedenis van de oude en
de moderne Olympische Spelen is sowieso erg boeiende
materie. Ook het interview met de twee schermende zusjes zal de sportfans zeker interesseren.
• Werkwijze
- Instap: Bekijk een filmpje over de Olympische Spelen
vroeger en nu: https://schooltv.nl/video/vroeger-zo-olympische-spelen-vroeger-nu/
- Kern: Lees de hoofdartikels op pag. 1 en 2 van Kits +. Met
de inhoud van de artikels kan je aan de slag voor de meeste
oefeningen op de werkbladen. Voor oefening 2.7 moet je
wat opzoekwerk verrichten (gebruik het internet als informatiebron). Voor oefeningen 2.8 en 2.9 moet je zelf eens
goed nadenken.
- Slot: Zoek en bekijk filmpjes van Belgische prestaties op
de Olympische Spelen.

3. Curieuzeneus
• Niveau:
• Deze opdracht sluit aan bij het artikel ‘Schermen is de
coolste sport’ op pag. 3 van Kits + ‘qua vorm’.
• Motivatie
Je gaat namelijk zelf een interview afnemen van een
familielid/vriend in deze coronatijd. Zo combineren we
iets nieuws leren met een extra contactmoment met iemand die we al lang niet meer gezien of gesproken hebben.

• Doelstellingen
- Je bereidt het interview voor.
- Je kiest een platform waarop het interview via videochat
kan plaatsvinden.
- Je stelt de geïnterviewde op zijn/haar gemak.
- Je stelt open en/of gesloten vragen.
- Je schrijft het interview uit.
• Werkwijze
- Instap: als voorbereiding kan je dit filmpje bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=12geY2qkZdw.
Uiteraard is het de bedoeling dat je interview op een ordentelijke manier gebeurt. Een goede voorbereiding kan daarbij
helpen.
- Kern: Lees eerst het interview op pag. 3 van Kits + . De
vorm van het artikel is belangrijker dan de inhoud. Die
geeft je een indicatie van het gewenste resultaat.
Nu ga je zelf een interview afnemen van een familielid/
vriend die je door de coronamaatregelen niet kan bezoeken.
Het werkblad begeleidt je stap voor stap: van de voorbereiding tot het eindresultaat.
Jouw interview moet gaan over de coronacrisis. We willen
te weten komen hoe mensen de ‘lockdown’ ervaren.
Via deze link kan je veel informatie vinden over het afnemen van een interview:
https://www.taalwinkel.nl/category/studievaardigheden/
interviewen/

Sleutel bij de werkbladen
1. Mei plasticvrij
1. Mei plasticvrij – één maand ons gebruik van wegwerpplastic verminderen – in de maand mei al vanaf het jaar
2018 – drie Belgische vrouwen (Anne, Mies en Ineke)
2. De consument vraagt uit hygiëne-overwegingen om
meer plastic.
bv. – Er wordt meer, in plastic verpakt voedsel, gekocht.
– Men gebruikt veel wegwerphandschoenen. – Het is nu
het moment om die wegwerpverpakkingen weer in te
ruilen voor een herbruikbaar exemplaar.
3. herbruikbare bekers of glazen – glazen flessen limonade
of zelf limonade maken – servietten of kartonnen bordjes – CPLA (composteerbaar op basis van maïszetmeel)
of bamboe of houten bestek – zelf cupcakes bakken in
cupcakevorm – lampions, vlagjes, papier maché, slingers
uit krantenpapier – glazen, metalen, bamboe, tarwe,
groene of papieren rietjes – krantenpapier, bijenwasdoek,
handdoek met touwtje of versierde schoendoos
4. 1 sigaretten – 2 wikkels van etenswaar – 3 drinkflesjes –
4 plastic dopjes – 5 plastic winkelzakjes – 6 andere plastic tasjes – 7 drinkrietjes – 8 voedselverpakkingen – 9
plastic deksels – 10 schuimverpakkingen
5. a. en b. van groen naar rood: preventie (= 3) / hergebruik
(= 1) / recyclage (= 2) / verbranding (= 5) / storten (= 4)
c. oranje (recyclage) – geel (hergebruik) – groen (preventie)
6. Markeer: verpakkingsvrije winkels, wasbare luiers, bedrijven aanbod aanpassen, overheid nieuwe wetten

2. Red het rif
1.a. Het Groot Barrière Rif wordt bedreigd door de opwarming van de aarde. Het warmere zeewater doet het koraal verbleken waardoor het afsterft. / b. eigen tekening
met deze elementen: boot – kristallen met ventilator in
lucht – opgenomen door wolken – licht weerkaatsen en
opwarming door zon afremmen / c. Er is veel tijd nodig
/ De aanpak moet op een grote schaal kunnen gebeuren.
– Men moet onderzoeken of dit de regenval boven het
land gaat beïnvloeden.
2. a.

Het Groot Barrière Rif

b. Elk koraalrif is een biologisch systeem dat zichzelf onderhoudt door hergebruik; er wonen heel veel dieren in
een koraalrif; het beschermt de kust.
3. eigen antwoord

3. Olympische Spelen vroeger en nu
1. 1. 776 voor Christus
2. Omdat er lijsten van de winnaars in dit jaar werden
teruggevonden.
3. Naar Olympia, het stadje waar de oude Spelen georganiseerd werden.
4. ter ere van de oppergod Zeus
5. hardlopen
6. 192,27 meter – 384,54 meter – 4614,48 meter
7. 393 – de Romeinse keizer Theodosius – De Romeinen
beschouwden dit als een heidens feest.
2. 1. Pierre de Coubertin
2. in Athene in 1896
3. België nam toen nog niet deel.
4. in Antwerpen in 1920
5. Deelnemen is belangrijker dan winnen.
6. De vijf werelddelen (de kleuren verwijzen naar de
vlaggen van alle landen ter wereld) en het samenkomen
van sporters van over de hele wereld.
7. a. Frédérik Deburghgraeve, Atlanta, 1996
			b. zilver
			c. Jacques Rogge
			d. Justine Henin
			e. Moskou, 1980
			f. Robert Van de Walle, judo
8. judo – handbal – boogschieten – gym-trampoline –
paardrijden-jumping – beach volley – roeien – triatlon
– gewichtheffen – duiken
9. nu misschien nog te jong, volgend jaar ouder en rijper;
gekwetst (geweest); geen goede voorbereiding kunnen
doen …
10. wordt ouder; meer of betere rivalen; had nu de goede
vorm te pakken; had nu een goede voorbereiding gedaan; verminderde motivatie …

4. Kits Nieuwsquiz 14
1. b – 2. b – 3. c – 4. c – 5. c – 6. b – 7. a – 8. c

Mei plasticvrij (1)
1. Welke informatie kwam je te weten via het artikel/het filmpje?
Noteer de belangrijke gegevens naast de vragen.

Wat?

Campagne '

Opzet?

allemaal samen

Wanneer?

in de maand

Wie?

de initiatiefnemers zijn

'

al vanaf het jaar

2. Enkele inhoudsvragen bij het artikel
Wie vraagt momenteel om meer plastic en waarom?
Wat staat er in het artikel?

Bv:
Ï
Ï
Wat geven de initiatiefnemers van Mei plasticvrij als antwoord hierop?

3. Jij helpt een feestje te organiseren.
Je merkt tijdens de voorbereidingen dat er heel wat plastic op het lijstje staat.
Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden door alternatieven te noteren!

BOODSCHAPPENLIJST
30 plastic wegwerpbekers

ballonnen

10 plastic flessen limonade

plastic slingers

30 plastic bordjes

30 plastic rietjes

plastic bestek

plastic inpakfolie voor cadeautjes

30 cupcakes in plastic verpakking

Mei plasticvrij (2)
4. In 2017 was er een grote opruimactie in de oceaan.
Hierbij werd alle afval opgelijst. Kijk naar de aantallen.
Maak de top 10 van plastic afval!

plastic dopjes

etenswaar wikkels

1 091 107

1 739 743

drinkflesjes

voedselverpakkingen

1 569 135

624 878

plastic deksels

schuimverpakkingen

624878

580 570

drinkrietjes

sigaretten

643 562

2 412 151

andere plastic tasjes

plastic winkelzakjes

746 211

757 523

5. De ladder van Lansink
a. Plaats deze begrippen op de juiste plaats op de treden.
verbranding • preventie • storten • hergebruik • recyclage

Kijk naar de kleuren die de treden hebben.

Rangschik van goed voor het milieu (GROEN) naar slecht voor het milieu (ROOD).
		b. Verbind daarna de uitleg met de juiste plaats op de ladder van Lansink.
...................................
Als plastic onvermijdelijk is, wordt

• deze het best zoveel mogelijk opnieuw
gebruikt. (1)
...................................
Als plastic niet kan worden hergebruikt,

• wordt deze opnieuw bewerkt of verwerkt
tot nieuwe producten. (2)
...................................

• Het voorkomen van afval. (3)
...................................

• Het storten van plastic. (4)
...................................
Het verbranden van plastic met

• energierecuperatie volgens de
wettelijke richtlijnen. (5)

...................................

Mei plasticvrij (3)
c. Kleur de voorbeelden in de passende kleur.

Plastic flessen

Navulbare

worden verwerkt tot

verpakkingen

een fleece.

van wasmiddel.

Ik breng een herbruikbaar zakje
mee om fruit te kopen in
de winkel, zodat ik geen
plastic zakje nodig heb!

6. Dit is de affiche van de campagne dit jaar.
Maak zelf een leuke tekening of foto en bewerk deze tot een affiche die kan dienen voor deze campagne!
Tip: Markeer eerst de zaken die gepromoot of in de kijker gezet worden in het artikel.
Laat je hierdoor inspireren bij het maken van je affiche!

Red het rif (1)
1. Heb je het Kits-artikel gelezen en het filmpje bekeken?
Beantwoord dan nu deze vragen.
a. Geef in je eigen woorden een omschrijving van het probleem.

b. De oplossing is het maken van
Kan je met een tekening of schets aantonen dat je begrijpt hoe dit in zijn werk gaat?

c.

lijkt het slechte nieuws te zijn.

Geef twee oorzaken.
Ï
Ï
2. Groot Barrière Rif
a. Kan je de geografische locatie van het Groot Barrière Rif aanduiden op deze twee kaarten?
Gebruik daarvoor een groen(e) potlood of stift.

Wereldkaart

België

3000 Km

b. Waarom is dit rif (en elk ander rif) zo belangrijk?

Red het rif (2)
3. Tijd om zelf op zoek te gaan naar een gelijkaardig project, waar men in de wereld mee bezig is.
Je kan om het even welk ecologisch probleem nemen. (redden van dieren, een bepaald gebied ...)
Bv. een sneeuwdeken wordt gebruikt als redmiddel voor de gletsjers in Zwitserland.
Nadeel: deze oplossing is aan de dure kant.
a. Het probleem schetsen

b. Een mogelijke oplossing

c. Nadelen of ‘slecht’ nieuws

d. Schets ook geografisch.
Waar speelt jouw gekozen project zich af?
(wereldkaart – lokale kaart)

Olympische Spelen vroeger en nu (1)
1. De Spelen in de Oudheid
1. Welk jaar geldt officieel als het eerste jaar van de Spelen in de Oudheid?
2. Waarom geldt dit jaar als het begin van de Olympische Spelen?
Omdat er
3. Waarnaar verwijst het woord olympische in Olympische Spelen?
Naar
4. Ter ere van wie werden de Spelen georganiseerd?

5. De eerste Spelen kenden slechts één sportdiscipline.
Welke?
6. Noteer de afstanden van deze wedstrijden:
			

Ï de dromos:

			

Ï de diaulos:

			

Ï de dolichos:

7. In welk jaar werden de oude Spelen verboden?
Door wie?
Waarom?

2. De moderne Olympische Spelen
1. Wie is de geestelijke vader van de moderne Olympische Spelen?

2. In welk jaar en waar vonden de eerste moderne Olympische Spelen plaats?
In

in

3. Waarom behaalde geen enkele Belg toen een medaille?
Omdat
4. In welk jaar en waar vonden de Olympische Spelen plaats in België?
In

in

5. Wat is de olympische gedachte?

6. Wat symboliseren de vijf in elkaar schuivende ringen in het logo van de Spelen?

Olympische Spelen vroeger en nu (2)
7. Opzoekwerk
Ï a. Welke Belgische sporter behaalde als enige Belg goud in het zwemmen?
Waar en wanneer?

		
Ï b. Welke medaille behaalde het Belgische hockeyteam in 2016 te Rio de Janeiro?

		
Ï c. Welke Belgische ex-sporter/arts werd ook voorzitter van het Internationaal Olympisch comité?

		
Ï d. Welke Belgische sporter behaalde in Athene (2004) de enige Belgische gouden medaille?

		
Ï e. Waar en in welk jaar na de Tweede Wereldoorlog bleven veel landen weg van de Spelen (boycot)
omdat ze zich niet konden vinden in het politieke regime van dit land?

		
Ï f. Op die Spelen won één Belg goud.
Wie en in welke discipline?

8. Ken jij de sporten die afgebeeld staan op de picto's?

Olympische Spelen vroeger en nu (3)
9. De editie van 2020 wordt een jaar uitgesteld.
Bedenk redenen waarom sporters blij kunnen zijn met het uitstel.

10. Bedenk redenen waarom sporters minder blij zijn met het uitstel.

Curieuzeneus
1. Voorbereiding gesprek
a. Welke persoon wil jij graag interviewen?

b. Kies minimum drie vragen die je hem of haar zeker wil stellen.
Uiteraard mag je er ook meer stellen.

2. Voorbereiding interview
a. Kies je platform: messenger videocall, whatsapp calls, skype, google meet ...
(Probeer dit eerst uit binnen je gezin, informeer welk platform je gesprekpartner verkiest en kom tot een compromis.)
Gekozen platform:
b. Leg de afspraak vast. (Vraag aan je gekozen gesprekspartner welke dag en uur voor hem/haar past.)
Afspraak:

om

3. Tijdens het interview.
a. Noteer je antwoorden op een notitieblok.
b. Stel de persoon op zijn gemak. (Praat misschien eerst over hoe jij je voelt in deze coronatijd.)
c. Stel je vragen en luister aandachtig.
d. Maak een korte samenvatting op het einde van het gesprek om te checken of je alles goed geregistreerd hebt.
e. Bedank uiteraard je gesprekspartner voor het interview.

4. Antwoorden uitschrijven.
Aan de hand van je notities schrijf je het interview uit, zoals in de Kits-krant.
Lees het interview in Kits + nog eens en ga daarna zelf aan de slag.
a. Zorg voor een goede titel.
b. Zorg voor een korte inleiding.
c. Schrijf je verslag uit. (Vraag – antwoord naar analogie met het interview in Kits +.)
d. Schrijf een kort dankwoord.

Kits Nieuwsquiz 14
Sluit aan bij de Kits-krant van 7 mei 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

2. Welke dieren heroveren de kanalen en pleinen van Venetië?
a. vissen en duiven
b. vissen en eenden
c. eenden en duiven
3. Wat mag een gewone burger niet doen met de bermen?
a. Het afval verwijderen.
b. De bloemen plukken.
c. Het gras maaien en besproeien tegen het onkruid.

Foto Wikimedia

1. Wie won de virtuele Ronde van Vlaanderen voor profs?
a. Remco Evenepoel
b. Greg Van Avermaet
c. Thomas De Gendt

4. Welke inenting moeten de leerlingen van het vijfde leerjaar zeker op tijd krijgen?
a. die tegen het griepvirus en de mazelen
b. die tegen het coronavirus en het griepvirus
c. die tegen de rode hond, de bof en de mazelen
5. Hoeveel keer moest de Fransman Elisha Nochomovitz de breedte van zijn balkon aflopen?
a. minder dan 6 000 keer
b. precies 6 000 keer
c. meer dan 6 000 keer

7. Welk ingrediënt heb je niet nodig voor de hapjes met kruidenkaas?
a. blokjes spek
b. sneetjes ham
c. plakjes zalm
8. Wat willen wetenschappers doen om het Groot Barrière Rif in Australië beter te beschermen?
a. Ze willen sneeuwkristallen in de lucht schieten om zo meer wolken te maken.
b. Ze willen ijkristallen naar de wolken schieten om de wolken meer te verspreiden.
c. Ze willen zoutkristallen naar de wolken schieten om de wolken helderder te maken.

Foto Elisha Nochomovitz

6. Welke maatregel nam Vietnam tegen het nieuwe coronavirus?
a. De winkels moesten meteen dicht.
b. De regering communiceerde heel duidelijk via mobiele telefonie.
c. Het openbaar vervoer werd sterk beperkt.

