bij KITS, de krant waar nieuws in zit
1ste jaargang - Nr. 1 - 2 september 2020
Redactie: Soetkin De Temmerman, Jurgen Kolgen, Ellen Somers, Liselotte Vertenten en Wim Vromant

Uitgewerkte lessuggesties
1. Hoe lees je een krant?
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige Kits-krant.
• Motivatie
Bij het begin van het schooljaar en misschien ook de
start van het werken met de Kits-krant, is het belangrijk dat je samen met de leerlingen manieren ontdekt
om de krant te ‘lezen’. Je moet niet altijd het volledige
artikel lezen om informatie in te winnen! Vaak kan je al
je voorkennis aanspreken op het moment dat je de titel
leest en eventueel de eerste alinea. Een foto bij een artikel zegt ook veel ...
Tijdens deze les gaan de leerlingen op een aangename
manier op zoek in de krant. Ze verkennen de wereld van
de Kits-krant a.d.h.v. het eerste nummer van het nieuwe
schooljaar. Deze les sluit aan bij de vakken Wereldoriëntatie, deeldomein Actualiteit en ook Taal, begrijpend
lezen.
• Doelstellingen
- De leerlingen gaan gericht op zoek naar informatie in een
krant.
- De lln. begrijpen en gebruiken het woord ‘kop’ van een
artikel.
- De lln. geven aan of de gegeven informatie correct is of
niet door de introductie of lead van artikels te lezen.
- De lln. kunnen sleutelwoorden uit artikels herkennen.
• Werkwijze
- Instap: Vraag wie de actualiteit gevolgd heeft in de
zomervakantie. Hoe hebben ze dat gedaan? (bv. krant,
nieuwsbericht op tv, nieuws op de computer of tablet, nieuws
op de radio ...) Vraag daarna welke kranten de leerlingen
kennen of lezen. (bv. De Morgen, De Standaard, Het Belang
van Limburg, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad ... ) En
kennen ze ook kranten voor kinderen? Vertel dat jullie een
kinderkrant onder de loep zullen nemen.
Toon de Kitskrant. Kunnen de leerlingen voorspellen welke
artikels in de krant zullen staan? Noteer de voorspellingen
op het bord. Deel nu de Kitskranten uit. Laat de lln. eerst
en vooral kennismaken met de Kitskrant. Ze bladeren door
de krant en zoeken of er artikels overeenstemmen met de
voorspellingen. Is het nodig om het volledige artikel te lezen om te weten waarover het zal gaan? Waar hebben de lln.
naar gekeken? (Laat hen komen tot ‘enkel lezen van de titel
van het artikel’ en vertel dat dit de ‘kop’ van het artikel is.)
Bekijk samen de voorpagina. Vraag wat ze op de voorpagina kunnen zien. (titel van de krant, datum, jaargang,
nummer, onderdelen binnenland, buitenland en wetenschap
met enkele titels van artikels, enkele volledige artikels) Weten de leerlingen wie er allemaal meewerkt aan een krant
en wat hun functie is? (hoofdredactie, reporters, redacteur,

vormgevers, fotografen ... ) Een goede omschrijving van de
verschillende beroepen en het ontstaan van een krant vind
je hier: https://www.nieuwsindeklas.be/wp-content/uploads/2017/11/Nieuws-in-de-klas_infographic_DEF.pdf
- Kern: Nu gaan jullie een spel spelen met de eerste Kitskrant, met name Escape the newspaper. Je kan dit op twee
manieren doen: via de papieren versie van de werkbladen of
via de online versie in Google forms: Klik hier
Je kan zelf kiezen of je de kinderen zelfstandig, in duo’s/
groepjes of klassikaal laat werken. Je kan ervoor kiezen om
de eerste vraag van opdrachten 1, 2 en 3 klassikaal op te
lossen. Als je een sterke groep hebt, geef je ze de werkbladen
en laat je ze zelfstandig aan de slag gaan. Alle opdrachten
zijn voldoende duidelijk geformuleerd. In de digitale versie
moeten alle vragen ingevuld worden voordat de leerlingen
naar de volgende opdracht kunnen gaan.
Spreek met de lln. af op welke manier je wil dat ze tonen dat
ze de codes gevonden hebben. Bespreek op voorhand ook
of jij de codes komt nakijken bij de groepjes of dat jullie de
antwoorden achteraf klassikaal bespreken.
Opties om de opdrachten nog meer een ‘escaperoom-gevoel’
te geven:
- Voordat je de leerlingen laat beginnen aan de opdrachten
kan je een kistje met slot op je bureau zetten. Zeg dat het
kistje enkel geopend kan worden met de codezin.
- Je kan er een tijdslot op zetten en de lln. tussen de 20 en
50 min. tijd geven om alle opdrachten op te lossen (afhankelijk van het niveau van je klas). Je kan een timer zetten:
https://basisonderwijs.online/timers.html
- Indien je werkt met de papieren versie van de werkbladen
kan je codes 1 en 2 van de ‘escaperoom’ nog iets interactiever maken als je zelf een cryptex maakt. Uitleg cryptex: zie
verderop.
- Slot: Open het kistje door samen de code uit te spreken.
Bespreek wat de leerlingen van de opdrachten vonden en
wat ze geleerd hebben over kranten en een krant lezen.

2. Een zakcentje verdienen
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Vakantiejob? Peren plukken!’ op
pag. 2.
• Motivatie
COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat vele jobstudenten
niet meer aan het werk konden. Vooral de horeca, waar
veel studenten tewerkgesteld zijn, had een tijdlang minder nood aan jobstudenten. Dankzij de versoepelingen is
dit nu weer aan het veranderen. Daarnaast zijn er andere
sectoren (o.m. fruitpluk en groenteteelt) die smeken om
de diensten van jobstudenten. In deze les besteden we

aandacht aan het fenomeen jobstudent. We gaan ook
dieper in op de wettelijke omkadering. Het werkblad kan
gebruikt worden in een les PAV/MAVO of Economie.
• Doelstellingen
- De leerlingen. luisteren goed naar een voorgelezen artikel
en proberen vragen op te lossen.
- De lln. maken gebruik van het internet om informatie op
te zoeken.
- De lln. rekenen uit hoeveel dagen ze mogen werken in het
kader van vakantiewerk.
- De lln. zoeken hun ideale vakantiejob.
• Werkwijze
- Instap: Toon deze afbeelding aan de leerlingen:
https://www.dewassendemaan.be/sites/default/files/
styles/main_image/public/nieuws/DSC_0031%20
%2826%29.JPG?h=73f8af3d&itok=PUmCTpqX.
Vraag wat ze zien en waarover deze foto kan gaan. Plukken
van fruit/groenten en vakantiewerk/studentenjob zijn de
kernwoorden die ze moeten vinden.
Voor het maken van opdracht 1 luisteren de leerlingen naar
de leerkracht die het artikel voorleest. De leerlingen lezen
de vragen, waarna de leerkracht de tekst nogmaals voorleest. Daarna moeten de leerlingen de vragen in hun eigen
woorden beantwoorden. Ze krijgen het artikel niet zelf te
lezen.
Bij opdracht 2 gaan de leerlingen in kleine groepjes op zoek
naar informatie over het wettelijk kader van vakantiewerk.
Ze maken gebruik van een computer met internetverbinding.
De laatste opdracht is een individuele opdracht op een computer met internetverbinding. Elke leerling gaat op zoek
naar de vakantiejob die voor hem/haar het meest ideaal is.
(Zonder rekening te houden met het feit dat ze waarschijnlijk nog te jong zijn.) Ze vertellen over deze ideale job aan de
andere leerlingen.
• Tip
Als afsluiter kan je de leerlingen helpen om een CV op te
stellen. Dit als voorbereiding op het solliciteren voor een
vakantiejob binnen één of meerdere jaren (15 jaar EN de
eerste twee studiejaren van het secundair achter de rug hebben, anders 16 jaar).
Voorbeelden:
https://www.studentjob.be/sollicitatietips/voorbeeld-cv

3. Baksteen in de maag
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige Kits plus met als thema ‘Gebouwen met een verhaal’.
• Motivatie
De mens is een bouwer: woningen, gebedshuizen, gebouwen als kunstwerk, stallen, fabrieken, kantoren, enzovoort. In deze les maken de leerlingen kennis met allerlei
soorten gebouwen. Onder meer de hoogste gebouwen
ter wereld, geprinte woningen en allerlei gebedshuizen
komen aan bod. Daarnaast worden de leerlingen uitgedaagd om hun eigen droomgebouw te ontwerpen. Deze
les sluit aan bij het vak Wetenschap en techniek.

• Doelstellingen
- De leerlingen kennen de drie hoogste gebouwen ter wereld
en kunnen er iets meer over vertellen.
- De lln. weten dat er gebouwen zijn die bedoeld zijn als
kunstwerk en geven als voorbeeld Reading between the Lines.
- De lln. weten hoe een 3D-betonprinter werkt.
- De lln. kennen enkele gebedshuizen.
- De lln. zijn creatief in het ontwerpen van hun droomgebouw.
• Werkwijze
- Vooraf: Iedere leerling kiest een gebouw dat hem/haar
aanspreekt en brengt een afbeelding van dit gebouw mee
naar de klas.
- Instap: Iedere leerling stelt zijn/haar gebouw voor aan
de rest van de klas. Hij/Zij vertelt waarom hij/zij voor dit
gebouw heeft gekozen. Ook wordt er wat meer informatie
over het gebouw gegeven. Wat is de functie (woning, kunstwerk, gebedshuis, enz), waar staat het, wanneer werd het
gebouwd, is het openbaar of privé ... De leerkracht noteert
de verschillende functies van de gebouwen op het bord.
- Kern: De eerste twee pagina's van de Kits plus met als
thema ‘Gebouwen met een verhaal’ worden in groepjes van
ongeveer vier leerlingen gelezen. In elk groepje wordt een
leerling aangeduid die de moeilijkheden op het bord mag
noteren. Wanneer de groepjes klaar zijn met lezen, worden
alle moeilijkheden besproken.
Vervolgens worden het filmpje over het hoogste gebouw ter
wereld, de Burj Khalifa, en het filmpje over de allereerste
geprinte woning klassikaal bekeken:
https://schooltv.nl/video/wat-is-het-hoogste-gebouw-terwereld-met-de-langste-lift/#q=gebouw
en https://kanaalz.knack.be/nieuws/huis-in-eenstuk-geprint-wereldprimeur-voor-kamp-c/video-normal-1617679.html.
Hierna worden de werkbladen in de groepjes opgelost.
Wanneer iedereen klaar is, volgt een klassikale verbetering
en bespreking.
- Achteraf: De leerlingen ontwerpen hun droomgebouw.
Welke functie heeft dat gebouw? Waarvoor zal het gebruikt
worden? Welke materialen heb je nodig om het gebouw te
maken? Maak een tekening van je droomgebouw op een
wit A4-blad en kleur het in. Geef jouw gebouw een naam en
schrijf dat op je tekening. Wanneer iedereen klaar is, worden alle tekeningen tentoongesteld door ze op te hangen in
de klas/gang. Iedere leerling krijgt de kans om iets te vertellen over zijn/haar droomgebouw. Veel succes!

4. Ik ben creatief!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Een maquette bouwen’ op pag. 4
van Kits plus.
• Motivatie
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Waarschijnlijk zijn
veel leerkrachten de voorbije weken druk in de weer
geweest met het opknappen en opsmukken van hun
klaslokaal. Misschien is de indeling van de klas zeer oké,
misschien vinden de leerlingen het maar niets. Want

smaken verschillen nogal eens. Het kan interessant zijn
om de inrichting van de klas eens te bekijken door de
ogen van de leerlingen. Elke input kan nieuwe inzichten
opleveren. Dit werkblad kan ter kennismaking in alle
vakken gebruikt worden.
• Doelstellingen
- De leerlingen vinden antwoorden op vragen in een artikel.
- De lln. lossen schaaloefeningen op.
- De lln. maken een schets van de klas op schaal.
- De lln. sommen positieve en negatieve zaken op i.v.m.
de klasinrichting.
- De lln. formuleren voorstellen om de klasinrichting te
verbeteren.
• Werkwijze
- Instap: Laat de leerlingen hun kamer in detail beschrijven. Stel bijkomende vragen: waar is de deur, het raam,
het bed ... Vraag hun op het einde hoe ze hun kamer gemakkelijker kunnen ‘tonen’ aan een persoon. Het woord
maquette zou in de antwoorden moeten opduiken.
Vervolgens lezen de leerlingen het artikel ‘Een maquette
bouwen’ op pag. 4 van Kits plus.

Niveau:

= voor iedereen /

De eerste opdracht wordt individueel gemaakt. De
antwoorden mogen opgezocht worden in het Kits-artikel. De tweede opdracht wordt in kleine klasgroepjes
gemaakt. Een computer met internetverbinding mag
gebruikt worden. Tevens maken de leerlingen een plattegrond van de klas. Een maquette maken in 3D kan eventueel ook (zie tip op het werkblad).
Voor de derde opdracht gaan de leerlingen creatief aan
het werk. Ze sommen op wat de positieve en negatieve
zaken zijn m.b.t. de klasinrichting. Ze doen nieuwe
voorstellen en laten dit zien op een 2D-schets. Een maquette maken in 3D kan eventueel ook (zie tip op het
werkblad). Na de individuele schriftelijke voorbereiding
volgt een klasgesprek. Misschien kunnen sommige voorstellen meteen worden omgezet in de praktijk. Dat zal de
leerlingen stimuleren.
• Tip
Laat de leerlingen op voorhand kosteloos materiaal meebrengen om een maquette te kunnen maken.

= iets moeilijker

Hoe lees je een krant? (bijlage)
Cryptex
Stappenplan:
1. Print onderstaande strookjes.
2. Knip ze uit.
3. Zet een pijltje aan de linkerkant en rechterkant van de keukenrol,
zodat je tussen de pijltjes een woord kan vormen.
4. Kleef de strook met de letter E bovenop de gearceerde strook.
(Indien je lijm niet voldoende blijft plakken kan je een stukje kleefband gebruiken.)
5. Knip eventueel de keukenrol bij afhankelijk van de breedte die het woord inneemt.
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Cryptex opdracht 1:
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Cryptex opdracht 2:

Sleutel bij de werkbladen
1. Hoe lees je een krant?
1. Bijzonder plekje om te wonen / Hondenneus vindt Covid-19 / Vakantiejob? Peren plukken! / Lam Gods in...
mos // code: veel
2. fout / juist / juist / fout / juist / juist / fout // code: plezier
3. speurhonden / speeksel / zweetgeur – Karel Kaers / Belg
/ wereldkampioen – betoging tegen racisme / Caesar /
kalmeren // code: met
4. vicepresident / Trump / Mike Pence / Biden / Kamala
Harris / primeurs // code: Kits
rood = juist

5. Veel plezier met Kits!

Burj Khalifa in Dubai: 828 m hoog, op de benedenverdieping is er een hotel, daarboven zijn 900 flats die elk
één miljoen euro kostten, op de volgende verdiepingen
zijn er kantoren, de lift overspant 504 meter.
Golden Finance 117 in China: 597 m hoog, bouw begonnen in 2009 en de opening is dit jaar gepland.
Abraj Al-Bait in Mekka, Saoedi-Arabië: 601 m hoog,
grootste klokken ter wereld (grote wijzer 22, kleine meter 17 m lang).
Ping An Finance Centre in China: 599 m hoog, 115 verdiepingen.
Shanghai Toren in China: 632 m hoog, 128 verdiepingen,
hoogste hotel ter wereld.
4. kunstwerk – Reading between the Lines – tussen de
regels lezen – doorkijkkerk – Gijs Van Vaerenbergh
– Borgloon, Limburg – 30 000 kg staal – kerk van Kuttekoven – kerk van Borgloon – je altijd de kerk én het
landschap ziet
5. arm, spuitkop, slang, mixer, spuitbetonmix, gespoten,
gemeten, punten, computer, vormen, laagje, gespoten,
opdroogt
6. eigen antwoord

2. Een zakcentje verdienen
1. a. De seizoenarbeiders, waarop men normaal rekent,
komen uit Bulgarije, Roemenië, Polen ... Zij moeten bij
aankomst getest worden en in quarantaine blijven tot de
uitslag gekend is. / b. De plukperiode valt in de vakantie
van de studenten. – Veel studenten zien hun normale
vakantiejob in de horeca in het water vallen door COVID-19. / c. De vruchten zijn al rijp midden augustus,
terwijl dit vroeger maar in september het geval was.
2. a. 15 jaar en de eerste twee jaren van het middelbaar
onderwijs gevolgd hebt – ANDERS 16 jaar. / b. 475 uren
– 59 dagen – 118 dagen – 1. Je betaalt vanaf dan de normale sociale bijdragen. en 2. Je verliest je kinderbijslag. /
c. 12 700 EURO / d. schrappen: Ze betalen minder belastingen.
3. eigen antwoorden

3. Baksteen in de maag
1. Een baksteen in de maag hebben. – Een eigen huis willen. – De meeste Belgen willen dat.
2. Dubai Creek Tower in Dubai – Abraj Al-Bait in Mekka,
Saoedi-Arabië – Burj Khalifa in Dubai – Shanghai Toren
in China – Ping An Finance Centre in China – Golden
Finance 117 in China
3. Dubai Creek Tower in Dubai: pas klaar in 2021, de hoogte is een geheim, er zijn geruchten dat hij meer dan 1 km
hoog zal zijn.

4. Ik ben creatief!
1. a. Een maquette is een verkleinde weergave van bijvoorbeeld een gebouw. / b. 75 cm – 10 cm op 5 cm – 20 cm
/ c. kosteloos materiaal zoals karton, papier, houtafval,
restjes verf
2. a. Een meetkundige omgeving die beschreven wordt met
twee parameters: lengte en breedte. / b. Een meetkundige omgeving die beschreven wordt met drie parameters:
lengte, breedte en hoogte. / c. eigen antwoord
3. eigen antwoorden

5. Kits Nieuwsquiz 1
1. c – 2. a – 3. b – 4. a – 5. c –
6. b – 7. c – 8. c – 9. a – 10. b

6. Kits plus Nieuwsquiz 1
1. b – 2. b – 3. c – 4. b – 5. c –
6. b – 7. a – 8. a – 9. b – 10. b

Hoe lees je een krant? (1)
Hallo! Help je mij een belangrijke boodschap te ontcijferen?

Code

1

Zoek de vier passende letters!
Zoek in het krantje naar de kopjes (= titels) van de passende artikels.
Maak met de letters een woord en noteer het in het slot!

a. Nieuws over de wereld: Buitenland 		

Tip: China
(8ste letter)

b. Nieuws over de samenleving: Mens & Maatschappij

Tip: ziekte
(11de letter)

c. Nieuws over België: Binnenland 		

Tip: fruit
(8ste letter)

d. Nieuws over cultuur: Mix 			

Tip: kunst
(1ste letter)

Code

2

Ga op zoek in de introductie (lead) van de artikels.
Zet de letters in de juiste volgorde en vorm een woord!
De introductie of lead staat tussen de kop en het artikel.
Je vindt er in het kort de kern van het artikel.

Een medicijn gebruik je om te voorkomen dat je ziek wordt.

Juist Fout
S
E

Na enkele wedstrijden in het voorjaar stond het peloton maandenlang stil.

Z

P

Een erfenis is het geld en/of de bezittingen die iemand na zijn overlijden aan iemand nalaat.

I

O

De Britse miljardair Richard Brason is eigenaar van Virgin Galactic.

S

R

Braambessen groeien aan dichte struiken zonder stekels.

M

P

De politie zet honden in om drugs of explosieven op te sporen.

E

E

Er werden 30 jaar lang geen Cubaanse flamingokuikens geboren, tot nu.

I

L

Hoe lees je een krant? (2)
Code

3

Lees de gekozen artikels!
Welke sleutelwoorden passen het best bij de artikels?
Volg de tips en kom uit bij het passende woord!

in

voor

na

zonder

achter

Ï Hondenneus vindt Covid-19
speurhonden / speeksel / zweetgeur

(Tip: geen bril)

malaria / diabetes / symptomen

(Tip: geen muts)

medisch / besmet / vliegtuighal

(Tip: boos gezicht)

Ï De jongste wereldkampioen
18 augustus / 20 jaar / 300 meter

(Tip: niet blond)

Italiaan / ontsnapping / dranghekkens

(Tip: kort haar)

Karel Kaers / Belg / wereldkampioen

(Tip: geen groene T-shirt)

Ï No drama lama
Portland / demonstranten / politie

(Tip: baardje)

betoging tegen racisme / Caesar / kalmeren

(Tip: muts)

knuffelen / aaien / kalmte		

(Tip: knipoog)

met

via

Hoe lees je een krant? (3)
Code

4

Lees het artikel ‘Running mate voor een betere toekomst’.
Volg de weg met belangrijke sleutelwoorden in de doolhof!
Zet de letters in de juiste volgorde en noteer het vierde codewoord!

Heb je de code gevonden?
Noteer alle codewoorden naast de schatkist.

Dit vond ik van de opdrachten:

Dit leerde ik bij over kranten en het lezen van kranten:

Een zakcentje verdienen (1)
1. Luister aandachtig en probeer een antwoord te geven op deze vragen.

Foto pxfuel

a. Waarom werd er massaal een oproep gedaan bij studenten om peren te plukken?

b. Geef twee redenen waarom veel studenten dit wel zagen zitten.

c. Ook de perenpluk heeft te maken met een gevolg van de klimaatverandering.
Weet jij waarover ik het heb?

2. Je zal waarschijnlijk ooit een vakantiejob willen doen.
Weet jij ook waar je allemaal rekening mee moet houden?
Je vindt informatie op https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/
a. Vanaf welke leeftijd mag jij een vakantiejob zoeken?
anders
b. Hoeveel uur mag je maximaal werken per jaar als jobstudent in Vlaanderen?
Bereken over hoeveel dagen dit gaat als je acht uur per dag werkt. (Je rondt af op de dag naar beneden.)

Bereken over hoeveel dagen dit gaat als je vier uur per dag werkt. (Je rondt af op de dag naar beneden.)
		
Wat gebeurt er als je over dit aantal uren gaat? Twee zaken.
Ï
Ï
c. Hoeveel mag je verdienen voordat je zelf belastingen moet betalen?
EURO (brutobedrag na aftrek sociale bijdragen)
d. Je bent ook vanaf bepaalde bedragen financieel niet meer ten laste van je ouders.
Maar wat betekent dit voor je ouders? (Schrappen wat niet past)

Ze betalen meer belastingen.

Ze betalen minder belastingen.

uur

Een zakcentje verdienen (2)
3. Ga op het internet op zoek naar een vakantiejob die jou interessant lijkt, zelfs al ben je er nog te jong voor.
a. Op welke site heb je de job gevonden?

b. Over welke vakantiejob gaat het?

Foto Pexels

c. Waarom wil je deze vakantiejob wel uitvoeren?

Baksteen in de maag (1)
1. Bekijk de prent hiernaast aandachtig.
Welk spreekwoord wordt hier uitgebeeld?

Wat betekent het? Van welke mensen zegt men dit vaak?

2. Op de zes afbeeldingen hieronder zie je de hoogste gebouwen ter wereld.
Noteer bij elke afbeelding de naam van het gebouw. Schrijf ook de plaats op waar dit gebouw zich bevindt.
Tip: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_hoogste_gebouwen_ter_wereld

3. Kies één gebouw van vraag 2 en geef er wat meer informatie over.
Dit gebouw heb ik gekozen:
Informatie:

Foto Kristof Vrancken

Baksteen in de maag (2)
4. Bekijk de volgende filmpjes en vul daarna de informatiefiche in.
https://www.youtube.com/watch?v=TTAy4_cIazc
https://www.youtube.com/watch?v=VYSU-Vae_k4.

Functie van dit gebouw:
Naam:
Vertaling:
Iedereen noemt het:
Ontwerper:
Hier staat het (gemeente + provincie):
Gemaa kt van (materiaal):
Basismodel:
Dit gebedshuis zie je door dit kunstwerk:
Het mooie is dat:

5. Bekijk dit filmpje en vul daarna de ontbrekende woorden in de tekst in.
https://schooltv.nl/video/hoe-print-je-een-gebouw-van-beton-beton-uit-een-3d-printer/#q=gebouw
met aan het uiteinde van die arm een

Een betonprinter is een bewegende
. Aan die spuitkop zit een
verbonden met een

en die slang is

. Die mixer maakt een speciale

die door de slang kan worden

.

Voordat er geprint kan worden, wordt er eerst precies

waar het beton terecht

moet komen. Daarvoor worden er

op de vloer gezet en die komen precies

overeen met de punten op de

die de printer aanstuurt.

Het mooie aan 3D-printen is dat je bijna alle
je wil (rond, ovaal, enz). Laagje per

kan maken die
worden muren opgebouwd.

Wanneer de printer eenmaal begonnen is met printen, is het belangrijk dat het hele element in één keer wordt
, omdat beton heel snel

.

Foto Kamp C & Jasmien Smets

6. Zou jij later voor een geprint huis kiezen? Waarom (niet)?

Foto Pexels

Ik ben creatief!

1. Lees het artikel ‘Een maquette bouwen’ op pag. 4 van Kits plus en los onderstaande vragen op.
a. Wat is een maquette?

b. Een maquette wordt gemaakt op schaal.
Hier staat dat 7 m (700 cm) volgens schaal 1/20 35 cm wordt. Los nu deze oefeningen op.
De lengte van een muur van 15 meter wordt volgens schaal 1/20:
Een tafel van 3 meter op 1,5 meter wordt volgens schaal 1/30:

op

De hoogte van een muur is 2 meter. Op schaal 1/10 is dat:
c. Wat raadt men aan om te gebruiken als materiaal?

2. Maak een 2D-plan van de klas zoals die er nu uitziet.
a. Wat wil 2D zeggen?

b. Een maquette is 3D. Verklaar.

c. Maak een plattegrond van je klas in 2D op schaal 1/20. Hier zie je een voorbeeld:
https://lo-studio.nl/wp-content/upload_folders/lo-studio.nl/plattegrond-huis.jpg
Zet de afmetingen bij de muren, deuren.
Plaats ook de ramen en de meubels (tafels, stoelen, kasten, bord ...).
Ï Tip: Maak de klas ook na in 3D. Bepaal je eigen schaal en zorg voor het nodige kosteloze materiaal.
3. Bereid je voor op een klasvergadering over de inrichting van de klas a.d.h.v. volgende vragen.
a. Wat vind je zeer positief aan de klasinrichting en wat wil je zeker meenemen in jouw concept?

b. Welke zaken vind je maar niks en wil je graag anders zien?

c. Welke zaken wil je eventueel toevoegen en geven een meerwaarde aan de klas?

d. Maak een nieuwe schets op basis van je voorstel op schaal 1/20.
Ï Tip: Maak een maquette van je klas op basis van je nieuwe voorstel.

Kits Nieuwsquiz 1
Sluit aan bij de Kits krant van 2 september 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Wat mag je niet doen volgens het Bosdecreet?
a. In het bos een handvol bramen plukken en meteen opeten.
b. Langs de openbare weg twee emmers bramen plukken, om er gelei van te maken.
c. In het bos twee emmers champignons plukken, om er soep van te maken.

3. Hoe komt het dat flamingo’s een roze kleur hebben?
a. Ze worden zo geboren.
b. Ze worden roze door het eten van kreeftachtige diertjes.
c. Ze worden roze door veel in de zon te lopen.

Foto Pexels

2. Waarom worden honden vaak ingezet door de politie?
a. Omdat ze heel goed explosieven kunnen opsporen.
b. Omdat ze een beter zicht hebben dan mensen.
c. Omdat ze heel goed zieke mensen kunnen ruiken.

Foto Pexels

4. Wanneer werd Karel Kaers wereldkampioen wielrennen bij de profs?
a. in 1934
b. in 1944
c. in 1954
5. Wat betekent een erfenis verwerpen?
a. Je doet afstand van het geld van een overledene. De persoonlijke bezittingen mag je houden.
b. Je doet afstand van de persoonlijke bezittingen van een overledene. Het geld mag je houden.
c. Je doet afstand van alle geld en goederen uit de nalatenschap van een overledene.
6. Waar slaagt lama Caesar erin om de gemoederen af en toe te bedaren?
a. in Guangzhou, China
b. in Portland, Verenigde Staten
c. in Mauritius
7. Waarvoor trekt miljardair Bill Gates 150 miljoen euro uit?
a. Hij wil medicijnen tegen COVID-19 op grote schaal laten produceren in Azië.
b. Hij wil vaccins tegen COVID-19 gratis uitdelen aan alle Amerikanen zonder ziekteverzekering.
c. Hij wil vaccins tegen COVID-19 goedkoop laten leveren aan arme landen.
8. Waarom maakten Marieke en Jan Vos net dit jaar hun bijzondere moskunstwerk?
a. In 2020 is het 50 jaar geleden dat het paneel De rechtvaardige rechters gestolen werd.
b. In 2020 is het schilderij De aanbidding van het Lam Gods 500 jaar oud.
c. In 2020 staat Jan Van Eyck overal in de schijnwerpers.

10. Hoe tonen twee ezels dat ze vrienden zijn?
a. Ze likken elkaar.
b. Ze krabben elkaar met hun tanden.
c. Ze zwaaien met hun staart.

Foto Pexels

9. Waarvoor ben je bij Richard Branson aan het juiste adres?
a. Voor een dure reis in de ruimte.
b. Voor een ritje met een Tesla.
c. Voor een reis op een cruiseschip.

Kits plus Nieuwsquiz 1
Sluit aan bij de Kits pluskrant van 2 september 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Welk gebouw is 632 meter hoog en heeft het hoogste hotel ter wereld?
a. de Abraj Al-Bait
b. de Shanghai Toren
c. de Burj Khalifa
2. Welke zin over bunkers is niet waar?
a. Een bunker is meestal gemaakt van gewapend beton.
b. Een bunker bevindt zich steeds onder de grond.
c. In Kemmel kan je een commandobunker bezoeken.

5. Wat gebeurde er allemaal in de pastorie van Borley?
a. Er werd een moord gepleegd en de dode persoon bleef daarna spoken.
b. De bewoners hoorden gelach en zagen spoken door de muren zweven.
c. De bewoners hoorden bellen rinkelen en zagen een spookkoets.
6. Welke bewering over een stalen woning is niet waar?
a. De woning kan eenvoudig en zonder afval worden afgebroken.
b. De woning is minder goed geïsoleerd dan een doorsnee woning.
c. De woning is gemaakt van gerecycleerd staal.

Foto Wikimedia Org

4. Wat is geen vroegere naam van Istanbul?
a. Constantinopel
b. Casablanca
c. Byzantium

Foto Pexels

3. Hoeveel gebouwen telde het World Trade Center of WTC?
a. twee
b. vijf
c. zeven

8. Welke verandering in het beroep van architect bespaart Johan Bessems veel tijd?
a. Hij tekent niet meer op kalkpapier maar op de computer.
b. Hij bezoekt geen werven meer, maar houdt telefonisch contact.
c. De eisen van de gemeenten zijn veel minder ingewikkeld dan vroeger.
9. Welke vier boeken bevat de serie ‘Ingenieurs aan het werk’?
a. Bouw-lab, Electro-lab, Robotica-lab en Techniek-lab
b. Electro-lab, Robotica-lab, Computer-lab en Bouw-lab
c. Computer-lab, Robotica-lab, Bouw-lab en Industrieel-lab
10. Wat betekent schaal 1/25?
a. Dit betekent dat een afmeting op het plan 25 keer groter is dan de werkelijkheid.
b. Dit betekent dat een afmeting op het plan 25 keer kleiner is dan de werkelijkheid.
c. Dit betekent dat een afmeting op het plan 2,5 keer kleiner is dan de werkelijkheid.

Foto Frank Pollet

7. Wat dachten de buren van Frank en Moniek toen ze hun huis aan het bouwen waren?
a. Dat het erg koud zou zijn in zo’n stalen kot.
b. Dat er een tribune werd opgezet voor een optreden van Clouseau.
c. Dat er een futuristische frituur werd gebouwd.

