
30ste jaargang - Nr. 18 - 11 juni 2020
b i j  K I T S ,  d e  k r a n t  w a a r  n i e u w s  i n  z i t

Redactie: Sofie De Moor, Soetkin De Temmerman, Jurgen Kolgen, Ellen Somers, Liselotte Vertenten en Wim Vromant

Summer 2020 Challenge for Kits
Werkwijze
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige Kits nr. 18.
• Motivatie
 Met het oog op de komende vakantieperiode zorgen we 

voor een toffe challenges-opdracht voor alle leerlingen. 
Nu heel veel leerlingen de vakantie thuis of in eigen 
land zullen doorbrengen, kunnen ze wel wat inspiratie 
gebruiken om hun dagen te vullen. We bieden in totaal 
achttien uitdagingen aan. De leerlingen kiezen er op 
voorhand vijftien (of tien) uit die ze in de komende va-
kantieperiode tot een goed einde willen brengen.

• Doelstellingen
 - De leerlingen zetten hun eigen capaciteiten in.
 - De lln. kunnen de eigen mogelijkheden en beperkingen 

inschatten om taken tot een goed einde te brengen.
 - De lln. kunnen een eigen vooropgesteld engagement waar-

maken.

• Werkwijze
 - Vooraf: Kopieer de werkbladen naast elkaar op een A3-

blad. Doe dit voor elke leerling. 
 - Kern: Bespreek met de leerlingen de komende zomerva-

kantie. Wat gaan ze doen tijdens de vakantie? Wat zal er an-
ders zijn dan andere jaren? Hebben ze er zin in of niet? Laat 
de leerlingen ook inspelen op elkaar: Leuk of niet? Waarom 
(niet)? Stel dan het dubbele werkblad met de achttien chal-
lenges voor. Daag de leerlingen uit om tijdens de komende 
vakantie vijftien (of tien) uitdagingen waar te maken. Elke 
leerling mag dus door drie (of acht) opdrachten een kruis 
trekken omdat hij/zij ze niet verkiest. Of omdat hij/zij deze 
door de context niet kan waarmaken. Voor de andere vijf-
tien (of tien) opdrachten nemen ze het engagement om die 
waar te maken. Hierbij kunnen de begrippen ‘zich engage-
ren’ en ‘engagement’ een verduidelijking krijgen.

 - Achteraf: Voor de leerlingen van het vijfde leerjaar kan 
hier nog even op teruggekeerd worden in het zesde leerjaar. 
Voor de leerlingen van het zesde leerjaar kan dit eventueel 
nog teruggekoppeld worden tijdens een terugkom-moment. 


