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Uitgewerkte lessuggesties
1. Kroonprinses wordt militair
• Niveau:
• Motivatie – voor de leerlingen
Afstuderen is steeds een ingrijpende gebeurtenis in je
leven. Weet je nog hoe je met je kleuterdiploma op zak
naar het eerste leerjaar mocht? Ook na je lagere school
krijg je een diploma, dat bewijst dat je zes jaar werkte
om de basisleerstof te bereiken. Als je de zes jaar in het
middelbaar doorstaan hebt, word je beloond met een
diploma en een plechtige proclamatie. Dit jaar gebeurt
dit voor veel jongeren in mineur. Het coronavirus stuurt
ook de afstudeerplechtigheden in de war. Zo ook voor
onze kroonprinses Elisabeth. Ze zal haar diploma begin
juli krijgen, zonder plechtigheid. Vanaf eind augustus
zal ze weer in België studeren, met name aan de KMS.
Naast de academische vorming, die elke universiteit
aanbiedt, focust de KMS ook op een sportieve, militaire
en karakteriële vorming. Het is de eerste keer dat een
prinses zal studeren aan de KMS.
• Doelstellingen – voor de leerkracht
- De leerlingen sommen basisinformatie over de koningen
van België op.
- De lln. halen informatie uit een artikel en een website en
vullen een identiteitskaart in.
- De lln. kunnen aan de hand van enkele tips hun weg vinden op een website.
- De lln. beantwoorden vragen a.d.h.v. informatie uit een
artikel of filmpjes.
• Werkwijze – voor de leerkracht
- Instap: Bekijk klassikaal dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=gB5NZMTiQKw
Vraag de leerlingen om notities te nemen tijdens het bekijken van het filmpje en de belangrijkste zaken te noteren.
Geef hun nu het werkblad met de eerste twee vragen.
Aan de hand van hun genoteerde informatie vullen ze dit
werkblad in. Nadien volgt een klassikale verbetering. De
leerlingen houden bij hoeveel juiste antwoorden ze hadden.
Achteraf evalueren ze zichzelf: hebben ze goed geluisterd
naar het filmpje? Kenden ze bepaalde informatie al op
voorhand? Wie noteerde de juiste kernwoorden?
- Kern: - Vertel de leerlingen dat je hen deze informatie
niet zomaar liet invullen. Geef hun de Kits-krant en laat
hen zoeken naar het artikel dat hiermee te maken heeft. De
leerlingen lezen het bewuste artikel grondig en onderlijnen
de belangrijkste informatie. Vraag hun nu om de informatie uit het artikel in te vullen bij vraag 3. Bespreek wat ze
gevonden hebben en wat niet. De andere informatie mogen

ze opzoeken op de website (indien je beschikt over laptops
per kind, kan dit individueel; indien niet, kan dit via het
digibord of de klassikale pc). Hierna verbeter je de identiteitskaart klassikaal.
- Naast persoonlijke info over de prinses er is ook heel wat
info over de KMS en de lessen daar te vinden in het artikel.
Nog meer info staat te lezen op de website van de KMS
zelf. Laat de leerlingen naar deze pagina van de site surfen:
https://www.rma.ac.be/nl/informatievoor/studenten/toekomstige-studenten/studeren-aande-kms-een-droomjob. Er zijn steeds twee vragen bij
opdracht 4. De leerlingen beantwoorden eerst de vraag over
het artikel en kijken nadien naar het bijbehorende filmpje
van een leerling uit de KMS. Zo krijgen ze extra informatie
om ook de bijkomende vraag te beantwoorden.
- Slot: Vraag de leerlingen welk beeld ze nu hebben van de
KMS. Vraag hun of zij deze opleiding zouden zien zitten.
Laat hen een brief schrijven naar Elisabeth om haar moed
te geven om aan de opleiding te beginnen. Ze moeten ook
enkele vragen stellen over de opleiding. De leerlingen richten de brief aan ‘Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth, Hertogin van Brabant’. Dit is het adres: Koninklijk
Paleis, Brederodestraat 16, 1000 Brussel.

2. Weg irritante beestjes!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘O wee, slakken op mijn sla’ op
pag. 1.
• Motivatie
Sommige kleine beestjes zorgen voor grote ongemakken
tijdens het uitvoeren van onze hobby’s of andere activiteiten. In het Kits-artikel gaat het over slakken die onze
met veel liefde geplante groenten opeten. Maar ook bij
vele andere activiteiten komen we in aanraking met irritante beestjes. Welke ecologisch vriendelijke oplossingen
kunnen we gebruiken om hen weg te krijgen? En welke
dieren blijken toch nuttiger dan wij vaak denken? Dit
werkblad kan gebruikt worden in een les PAV.
• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken antwoorden op vragen in een artikel.
- De lln. zoeken informatie op het internet op.
- De lln. geven aan welk dier hen irriteert tijdens een bepaalde activiteit.
- De lln. geven een ecologisch vriendelijke oplossing om
bepaalde dieren weg te houden.
- De lln. geven aan waarom de spin en de bij zeer nuttig
zijn in de tuin.

• Werkwijze
- Instap: Toon deze afbeelding aan de leerlingen: https://t.
jwwb.nl/HiLjTk9N1Z6WmXsi6YWekxudNkQ=/200x0/
filters:quality(95)/f.jwwb.nl%2Fpublic%2F9%2Fb%2F3%2Ftuin-tuinieren%2Ftuin-ongedierte-2.large.jpg
Wie heeft er een moestuin en wie herkent dit beeld? Laat de
leerlingen vertellen over hun ervaringen. Laat hen ook spreken over andere irritante beestjes die ze kennen.
- Kern: Dit brengt ons tot het lezen van het artikel ‘O wee!
Slakken op mijn sla!’ op pag. 1. De leerlingen lezen het artikel twee keer en proberen dan de eerste twee vragen op te
lossen, zonder het artikel opnieuw te raadplegen. Achteraf

mogen ze het artikel erbij nemen en hun antwoorden aanvullen. Voor de volgende twee vragen putten de leerlingen
uit hun eigen ervaringen. Ze mogen ook gebruik maken van
het internet. Het is de bedoeling dat ze de informatie delen
met de rest van de klas. De laatste vraag kunnen ze normaal
gezien zelfstandig oplossen, zonder het internet te gebruiken.
• Tip
Hoe lok je wilde bijen naar je tuin?
https://www.natuurpunt.be/pagina/hoe-help-je-wildebijen-je-tuin

Sleutel bij de werkbladen
1. Kroonprinses wordt militair

1. 1831 – 21 – Leopold I / Leopold II – Congo / Albert I –
Eerste Wereldoorlog – soldaat / Leopold III / Boudewijn
– gewesten / Albert II – Filip / Koninklijke Militaire
Academie
2. Albert II / Filip I / Elisabeth
3. van België / Elisabeth Theresia Maria Helena / hertogin
van Brabant / 25 oktober 2001 / koning Filip en koningin Mathilde / twee jongere broers, prins Gabriël en
prins Emmanuel, en een jongere zus, prinses Eléonore
/ piano, dansles, tennissen, zwemmen, skiën en zeilen /
Atlantic College in Wales / Koninklijke Militaire School
in Brussel / Sociale en militaire wetenschappen / koningin / leider van het leger
4. a. geschiedenis, psychologie, sociologie / technische als
sociale vakken: wiskunde, mechanica en elektriciteit;
sensoren, bewapening, ballistiek, telecommunicatie,
rechten, economie, ethiek, energetische materialen, militaire sociologie, internationale relaties, international
security, politieke geografie, talen (Frans, Duits, Engels,
Nederlands), sport
b. Het is het officiële begin van haar opleiding tot koningin. In die functie zal zij immers ook de leider van het
leger worden. / goed academisch diploma, afwisseling
tussen sport en academisch gedeelte, band die je ontwikkelt, leerlingen krijgen veel verantwoordelijkheid
c. Ze moet er opstaan om 6 uur. De lessen lopen van 7
uur 45 tot 18 uur. / 7u25: vlaggengroet, 19u-21u: verplichte studie
d. Daar zal ze bijvoorbeeld leren kaartlezen en omgaan
met wapens. En ze moet mee door de modder kruipen
zoals iedereen. / kaartlezen, dril, discipline, omgaan met
wapen
e. internaat / promotie

2. Weg irritante beestjes!

1. a. Slakken lusten wel een mals groen blaadje en eten
de jonge plantjes op. b. Leg een uitgeholde meloen in je
moestuin, de slakken kruipen in de meloen en jij kan
ze verplaatsen. – Plant rozemarijn, want slakken vinden
die geur niet aangenaam. – Omring je groenten met eierschalen en sparrennaalden, slakken kruipen daar niet
graag over. – Dood de slakken met vergif. – Voorzie een
egelschuilplaats, want egels zijn dol op slakken.
2. eigen antwoord, bv. een mol: Hij graaft gangen onder de
grond. – een bladluis: Hij maakt de tomatenplant kapot.
3. eigen antwoord, bv. picknicken: mieren - citroensap of
een mengsel van water en azijn spuiten / wespen – lavendel of munt aanplanten
slapen: muggen – een muggennet of een ventilator gebruiken
wandelen in bos: teken – een lange broek dragen of
knoflook eten
4. Ze steken mensen en dat doet veel pijn. – Ze zorgen
voor de bestuiving van bloemen en planten, waardoor er
groenten en fruit kunnen groeien. / Veel mensen vinden
dit griezelige dieren, sommige soorten zijn giftig. – Ze
eten de insecten die je planten opeten.

3. Kits Nieuwsquiz 15

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

Kroonprinses wordt militair (1)
1. Een beetje geschiedenis. Duid de belangrijke data aan op de tijdlijn.
Duid de verschillende periodes van koningschap aan en schrijf er de naam van de juiste koning onder.
https://www.monarchie.be/nl/voor-kinderen/geschiedenis

1800

1850

1900
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Ï België is in 1830 een onafhankelijke staat geworden. De monarchie werd gesticht in
op

juli, werd

Ï

2000

. In dat jaar,

gekroond tot de eerste koning van België.
, was de tweede, maar oudst levende zoon van Leopold I. Hij volgde zijn vader

op in 1865. Hij was de oprichter en eigenaar van

- vrijstaat en al zijn mensen. Er stierven veel

mensen onder zijn Force Publique.
Ï De volgende koning (

) kwam op de troon in 1909. Tijdens zijn heerschappij brak de
uit. De koning vocht mee naast zijn onderdanen. Dit leverde hem de titel

Koning-

op. Deze koning kwam tragisch om het leven bij een dodelijke val tijdens het

beklimmen van rotsen in 1934.
Ï Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel Duitsland ons land binnen, ondanks de neutraliteit van België. In 1944
werd de toenmalige koning

en zijn familie gevangengenomen en naar

Duitsland en Oostenrijk gebracht.
Ï Op 17 juli 1951 werd

de vijfde koning van de Belgen. Tijdens

het koningschap van deze koning werden vele hervormingen doorgevoerd op het vlak van instellingen:
de gemeenschappen en de
Ï
aan zijn zoon

.
was 20 jaar koning der Belgen. Op 21 juli 2013 stond hij zijn troon af
.

Ï Onze huidige koning ging als kind naar een Franstalige lagere school in Brussel en volgde zijn middelbare
studies in het Nederlands in Loppem. Daarna studeerde hij aan de
Hij is officier in het leger, paracommando, piloot van militaire vliegtuigen en helikopterpiloot. Als koning is
hij vandaag Generaal van het Belgische leger (lucht- en landmacht).

.

Kroonprinses wordt militair (2)
2. Hier zie je drie generaties van het koningshuis.
Vul de juiste namen in.

Vorige koning:
Huidige koning:
Kroonprinses:

3. Elisabeth rondde haar secundaire school succesvol af.
En ze heeft al nieuwe plannen.
In haar nieuwe school vragen ze heel wat informatie over haar.
Vul aan met de gegevens uit het artikel en zoek de andere gegevens op deze website:
https://www.monarchie.be/nl/voor-kinderen/de-koning-de-koningin-en-hun-familie

Naam:
Voornaam:
Titel:

Geboortedatum:

Dochter van

en

Broers en zussen:

Hobby’s:
in

Diploma secundair behaald aan
Hogere studies:

in

Richting:

Toekomstig beroep:
In die functie wordt zij

van het

.

Kroonprinses wordt militair (3)
4. Als toekomstige student snuffelt Elisabeth even rond op de website van de KMS:
https://www.rma.ac.be/nl/informatie-voor/studenten/toekomstige-studenten/studeren-aan-de-kms-een-droomjob.
Ze hoopt dat studeren aan de KMS ook voor haar een droomjob wordt!
Bekijk de filmpjes en antwoord op de vragen die bij het artikel horen.
.

a. (artikel) Welke vakken zal Elisabeth onder andere krijgen?
(filmpje) Er zijn zowel

als

vakken.

Schrijf nog minstens twee vakken op die Elisabeth in haar opleiding zal krijgen:
en

b. (artikel) Waarom heeft Elisabeth gekozen voor de KMS?

(filmpje) Noteer een reden waarom iemand voor de KMS kiest.

c. (artikel) Hoe zal een dag op de KMS eruit zien voor Elisabeth?

(filmpje) Wat moeten de studenten doen om 7u25 en wat doen ze tussen 19 en 21 uur?
7u25:

19u - 21u:

d. (artikel) Elisabeth vertrekt vanaf dag 2 voor vier weken op initiatiekamp naar Elsenborn.
Wat zal ze daar leren?

(filmpje) Wat zijn de basisvaardigheden van de militair die je leert in de militaire kampperiodes?
,

,

omgaan met

e. (artikel) De dagen in de KMS starten vroeg en duren lang, dus Elisabeth gaat op:

(filmpje) Hoe heet de groep medestudenten waarmee je samenleeft op de campus?

5. Nu je heel wat bijgeleerd hebt over de KMS weet je dat Elisabeth het niet gemakkelijk zal krijgen!
Er zal van haar een ijzeren discipline verwacht worden en er zullen veel ogen op haar gericht zijn!
Schrijf Elisabeth een briefje om haar een hart onder de riem te steken tijdens haar opleiding, want die zal
zwaar worden! Stel ook enkele vragen over haar opleiding.

,

Weg irritante beestjes (1)
1. Lees het Kits-artikel ‘O wee! Slakken op mijn sla!’ op pag. 1.
Los daarna deze vragen op.
a. Welk probleem kennen de bezitters van een moestuin volgens het artikel?

b. Geef kort een oplossing voor het weghouden van slakken bij deze kernwoorden.
Doe dit in je eigen woorden.

(fruit)
(plant)
(scherp)
(niet ecologisch)
(slakkeneter)
2. Welke andere beestjes kunnen nefast zijn voor je moestuin?
Geef er drie en zoek telkens een afbeelding.

3. Welke beestjes storen je soms bij deze activiteiten?
Op welke ecologisch vriendelijke manier kan je ze wegjagen?

Picknicken

Wandeling in het bos

Slapen

Weg irritante beestjes (2)
4. Van sommige kleine dieren zijn we bang en we willen ze wat graag weg.
Deze twee soorten hebben een slechte reputatie.
Toch zijn ze heel belangrijk voor onze tuin.
Kan je ook zeggen waarom?

Slechte reputatie?

Waarom zijn ze heel belangrijk?

Kits Nieuwsquiz 15
Sluit aan bij de Kits-krant van 28 mei 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Welke bewering over slakken is niet juist?
a. Slakken kunnen onmogelijk over scherpe objecten kruipen.
b. Slakken zijn dol op meloen.

2. Wat mag je in Vlaams-Brabant niet meer doen?
a. Een zwembadje vullen met regenwater.
b. Je auto wassen met leidingwater.
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c. Slakken houden niet van de geur van venkel en anijs.

c. Je tuin besproeien met pesticiden.
3. Wat werd per ongeluk verkocht in de kringwinkel in Herentals?
a. De wandelwagen waarmee een vrouw spullen had vervoerd.
b. De rolstoel waarmee een oude man spullen had vervoerd.
c. De step waarmee een tiener naar de winkel was gekomen.
4. Hoe wil de kustgemeente De Haan de coronamaatregelen op het strand handhaven?
a. Ze gaan werken met een systeem van reservaties.
b. Ze gaan werken met apps op de smartphones en vlaggen.
c. Ze gaan het strand opdelen in compartimenten.
5. In welke landen hield cycloon Amphan lelijk huis?
a. in India en Cambodja
b. in Cambodja en China
c. in India en Bangladesh

a. Twee boeren met 80 kilogram aardappelen.
b. Twee boeren met een vat wijn van 50 liter.
c. Drie boeren en een grote zak aardappelen.
7. Hoe komt het dat de tweecellige zandbij nu ook in ons land opduikt?
a. Waarschijnlijk komt dit door de opwarming van het klimaat.
b. Waarschijnlijk komt dit door het verminderde gebruik van insecticiden.
c. Waarschijnlijk zijn ze meegekomen met vliegtuigen.
8. Hoeveel bracht de loterij van een klein schilderij van Pablo Picasso op?
a. 511 400 euro
b. 5 114 000 euro
c. 51 140 000 euro
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6. Wat kon je vervoeren met een Citroën 2PK?

