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1. Kinderafdelingen volzet
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Veel jonge kinderen ziek’ op pag. 2.
• Motivatie

De voorbije weken trokken heel wat Belgische ziekenhuizen
aan de alarmbel. Deze keer is de boosdoener niet covid-19,
maar wel bronchiolitis bij jonge kinderen. Die ontsteking
van de luchtwegen wordt meestal veroorzaakt door het
RSV-virus. Voor corona was er elk najaar een piek, de
voorbije twee jaren was die er niet. Het is belangrijk dat
iedereen op de hoogte is van de symptomen, de gevaren
en de preventie, zodat er indien nodig snel kan worden
gereageerd. Ook voor kinderen is dit heel belangrijk, want
zij denken niet steeds actief na over maatregelen voor een
goede hygiëne.
In deze les moeten de leerlingen vragen over een tekst
beantwoorden, verklaringen linken aan moeilijke
woorden en de belangrijkste gezondheidsregels herhalen.
De werkbladen kunnen gebruikt worden in een les Taal,
begrijpend lezen, of Wereldoriëntatie, actualiteit.

• Doelstellingen
- De leerlingen bedenken een goede titel bij een foto.
- De lln. lezen een tekst aandachtig.
- De lln. zoeken antwoorden op vragen in een gelezen tekst.
- De lln. zoeken het passende woord bij een
woordverklaring.
- De lln. herhalen de preventieregels i.v.m. gezondheid en
maken er pictogrammen bij.
- De lln. treden op als nieuwsanker voor een uitzending
over RSV.

• Werkwijze
- Instap: Toon de leerlingen de foto van bijlage 1. Vraag
welke woorden bij deze foto kunnen passen. Op die manier
bouw je klassikaal een woordspin op aan het bord rond het
onderwerp ‘ziek zijn’. Als je een groot aantal woorden hebt
genoteerd, vraag je de leerlingen om te bedenken waarover
een artikel bij deze foto zou kunnen gaan. De lln. noteren
op een kladblad een zelfverzonnen titel die bij deze foto zou
kunnen passen. Bespreek wat een goede titel is en hoe je een
goede titel maakt.

 Tip: www.paulineploeg.nl/hoe-bedenk-je-een-goede-titel 
Geef de leerlingen de tijd om hun titel eventueel nog aan 
te passen. Vervolgens bespreken de lln. hun titel met hun 
schoudermaatje (buur) en proberen ze elkaar te overtuigen 
waarom dit een goede titel zou zijn. Elk duo kiest 
uiteindelijk de beste titel van de 2. Breng dan alle gekozen 
titels aan het bord. 
- Kern: Vertel je leerlingen dat ze nu het artikel dat bij de
foto hoort, zullen lezen. De titel van het artikel is: ‘Veel
jonge kinderen ziek’. Vraag eerst even of ze dit een goede
titel vinden en waarom. Daarna lezen de leerlingen het
artikel en ze lossen de vragen van het werkblad individueel
of in duo’s op.
- Slot: Daag je leerlingen uit om in duo’s een kort
verslag voor een nieuwsuitzending te maken over dit
onderwerp. Laat de leerlingen die dit graag willen vooraan
‘nieuwsanker’ zijn. Je kan met de leerlingen ook dit
nieuwsbericht bekijken: www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/12/02/
wat-is-rsv-vraag-en-antwoord

2. Winkelen véél duurder
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Winkelen véél duurder’ op pag. 2.
• Motivatie

Het leven wordt duurder. Dat zullen de leerlingen ook al 
gehoord hebben, zowel thuis als op school. De meeste 
mensen proberen te besparen door de verwarming een graad 
lager te zetten, korter te douchen en/of veel prijsbewuster te 
kopen in de supermarkt. De prijsvergelijking van Test 
Aankoop wijst uit dat de prijzen in de supermarkt in één jaar 
tijd gemiddeld met 18 % gestegen zijn. Met het artikel en het 
werkblad oefenen we op Taal, begrijpend lezen, en op 
Rekenen, procenten.

• Doelstellingen
-  De leerlingen reproduceren en interpreteren gegevens uit 
een geschreven boodschap.
-  De leerlingen verwoorden ervaringen bij ‘het leven wordt 
almaar duurder’.
- De leerlingen voeren berekeningen uit met procenten

Kits – Artikel van de week: Elke week een pdf-file met een nieuwsartikel. 
Beurtelings een artikel uit de Kits-krant en een volledig nieuw artikel.  
Surf naar www.kits.be en voer de webcode van de laatste Kits-krant in.

Uitgewerkte lessuggesties



(prijsstijging).
-  De leerlingen vergelijken de prijs van producten met
verschillende hoeveelheden in evenredigheid.

• Werkwijze
Start de les met de stelling ‘het leven wordt duurder’.
We laten de leerlingen in groepjes overleggen met elkaar 
rond deze stelling en hoe zij en hun gezin daarmee 
omgaan. Daarna verwerken de leerlingen per 2 het artikel 
(opdracht 1). Laat dit volgen door een korte instructie rond 
procentberekening bij prijsstijgingen (met aandacht voor 
twee soorten oefeningen: 1. prijs van vroeger + procent van 
de stijging zijn gegeven – 2. prijs na de stijging
+ procent van de stijging zijn gegeven). Na de instructie 
verwerken de leerlingen opdracht 2 (met behulp van een 
zakrekenmachine).

3. Reclamewijsheid
• Niveau:
• Sluit aan bij de artikels ‘Reclame: van de straat naar je

hoofd’ en ‘Nieuwe wet’ op pag. 1 van Kits + nr. 2.
• Motivatie

Reclame is overal. Vroeger zag je reclame op tv, op straat
en in gedrukte media. Tegenwoordig is er ook heel veel
reclame online. De regels rond reclame stellen dat het altijd
heel duidelijk moet zijn dat iets reclame is. Maar toch is
dat lang niet altijd het geval. Denk maar aan influencer
marketing. Daarbij is de grens tussen reclameboodschappen
en gewone posts vaak behoorlijk vaag. Daardoor zijn
volgers zich er niet altijd van bewust dat een influencer een
product of dienst tegen betaling aan het promoten is. Als
je leerlingen reclame leren herkennen, zullen ze er ook
kritischer over nadenken.

• Doelstellingen
- De leerlingen weten wat de belangrijkste elementen van
reclame zijn.
- De lln. weten dat we sociale netwerken ‘betalen’ met
onze persoonlijke data en dat die gebruikt worden voor
gepersonaliseerde reclame.
- De lln. kennen onopvallende vormen van reclame.
- De lln. kennen de voor- en nadelen van reclame.
- De lln. weten wat de Europese wet Digital Services Act
inhoudt.

• Werkwijze
- Instap: Bekijk dit filmpje met de hele klas:
www.youtube.com/watch?v=HAv-q1jDCJc. Laat de
leerlingen vrij reageren. Informeer wie ook al eens iets
gekocht heeft onder invloed van influencers. Wat vinden de
lln. van de verplichting om te vermelden dat het reclame is?
(#reclame, advertentie, publiciteit, gesponsord).
- Kern: Verdeel de klas in groepjes van 4 leerlingen.
Elk groepje gaat op het internet op zoek naar een
reclamefilmpje dat ze aanspreekt en een reclamefilmpje
dat ze niet aanspreekt. Nadien worden alle filmpjes
klassikaal getoond. Elk groepje verduidelijkt waarom ze de
reclamefilmpjes leuk/niet leuk vinden.
Lees daarna klassikaal de artikels ‘Reclame: van de straat
naar je hoofd’ en ‘Nieuwe wet’ op pag. 1 van Kits + nr
2. Controleer bij de leerlingen of alles goed begrepen is.
Vervolgens lossen de leerlingen in duo’s de vragen op de
werkbladen op. Nadien volgt een klassikale verbetering en
bespreking.

- Slot: De leerlingen maken in groepjes van 4 een
reclamefilmpje van ongeveer 2 minuten voor een product
naar keuze. Achteraf worden alle filmpjes klassikaal
bekeken en besproken. Wat was goed? Wat kon beter?

• Extra informatie
www.mediawijs.be/nl/tools/reclamewijs-das-wijs-spelpakket

4. In the picture: data scientist
• Niveau:
• Sluit aan bij het interview ‘Programmeren is een bijzondere

manier van denken’ op pag. 3 van Kits + nr. 2.
• Motivatie

Met dit werkblad oefenen we op ‘begrijpend lezen’.
Begrijpend lezen kan je op veel manieren oefenen. In deze
les doen we het aan de hand van een interview dat de
leerlingen moeten samenvatten. Hiervoor volgen ze een
stappenplan. Voordat de leerlingen het interview lezen
en samenvatten, wordt gepolst naar hun voorkennis en
moeten ze zelf vragen bedenken; op die manier staat er een
referentiekader klaar voordat ze beginnen te lezen. Achteraf
worden ze uitgedaagd om na te denken over een stelling die
in het interview aan bod kwam. Dit werkblad kan gebruikt
worden in een les PAV of Nederlands.

• Doelstellingen
- De leerlingen etaleren hun voorkennis bij een artikel.
- De lln. bedenken zelf vragen die ze aan de geïnterviewde
zouden willen stellen.
- De lln. maken een samenvatting van een interview a.d.h.v.
een stappenplan.
- De lln. geven aan of zinnen juist of fout zijn en verbeteren
ze indien nodig.
- De lln. geven een persoonlijk antwoord op vragen.

• Werkwijze
- Instap: Bekijk dit filmpje met de hele klas:
www.youtube.com/watch?v=naaWOF-FY8sv. Vraag daarna
aan de leerlingen waar deze getuigenissen over gaan. Wat
zeker opgemerkt moet worden, is: ‘passie voor je werk’. De
leerlingen lezen de inleiding van het interview en lossen
individueel de eerste opdracht op. Overloop de antwoorden
klassikaal. Op die manier vergroten alle leerlingen hun
voorkennis. Eventueel ga je dieper in op de vragen die de
leerlingen bedacht hebben. Welke vragen moeten zeker
gesteld worden aan een jonge data scientist, en waarom?
Welke vragen gaan helemaal niet over de kern van de zaak?
- Kern: Het lezen van het interview en het maken van de
samenvatting mag in duovorm gebeuren. De leerlingen
volgen hierbij het stappenplan dat op het werkblad
staat. Ook de derde opdracht wordt door dezelfde duo’s
gemaakt. Voor elk antwoord van Anna werd een stelling
neergeschreven. De leerlingen moeten de foute stellingen
verbeteren, en doen dit aan de hand van een volzin.
- Slot: De laatste opdracht voeren de leerlingen individueel
uit. Achteraf worden de antwoorden klassikaal besproken.
Vooral bij de eerste vraag kan een klasdiscussie ontstaan.

• Meer informatie
Wil je meer informatie over het bedrijf waar Anna werkt,
surf dan naar: www.textmetrics.com



1. Kinderafdelingen volzet
1. a. Veel Belgische ziekenhuizen sloegen alarm omdat hun

kinderafdelingen zo goed als vol lagen.
b. Bronchiolitis is een ontsteking van de luchtwegen.
c. De ontsteking wordt veroorzaakt door een virus,
meestal het RSV-virus.
d. Als kinderen (vooral baby’s en peuters) verschijnselen
van uitdroging vertogen.

2. a. ontsteking – b. preventie – c. gespecialiseerd – d. piek
– e. vaccina

3. a. Hou heel jonge kinderen zoveel mogelijk weg van
plaatsen waar veel andere kinderen of mensen zijn. – b.
Blijf thuis als je ziek bent of draag een mondmasker bij
milde symptomen. – c. Was steeds je handen – d. Zorg
dat je je huis goed verlucht.

2. Winkelen véél duurder
1.  a. Test Aankoop

b. In één jaar tijd zijn de prijzen van 3000 producten in de 
supermarkt gemiddeld met 18 % gestegen.
c. de oorlog in Oekraïne – de stijgende energieprijzen
d. de daling van de energieprijzen
e. prijzen vergelijken – reclame, aanbiedingen en 
promoties opvolgen – minder producten van ‘grote’ 
merknamen aankopen – producten die minder 
noodzakelijk zijn minder vaak aankopen

2. a. 141,60 euro – 112,10 euro – 150 euro
b. 4,26 euro – 1,79 euro – 2,96 euro
c. B – A – B

3. Reclamewijsheid
1. merkgevoel, geluksgevoel, herkenning
2. Hoe wordt jouw online gedrag gevolgd? – Kan je

een voorbeeld geven van onbewuste beïnvloeding in
reclame? – Wat was het doel van de reclamecampagne
Ice Bucket Challenge?

3. bv. Ja, want ik laat me beïnvloeden om iets te kopen.
4. a. door advertenties

b. Bij mooi weer wordt een advertentie van
sportschoenen getoond aan iemand die graag jogt.
c. Omdat ze op die manier advertenties kunnen laten
zien aan mensen die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in
hun product.
d. We betalen met onze persoonlijke data. Die worden
onder meer gebruikt om advertenties te tonen die passen
bij je voorkeuren en interesses.
e. Kleine bestandjes die een website op de harde schijf
van je computer zet op het moment dat je de site
bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de

ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt 
cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet 
inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je 
de site gebruikt.
f. Algoritmes zijn een stelsel van regels waaraan
een zoekmachine zich houdt bij het analyseren en
positioneren van webpagina's. Ze onthouden wat je leuk
en niet leuk vindt.
g. eigen antwoord, bv. Nee, ik vind dat niet oké. Het is
een schending van mijn privacy.

5. advergames, product placement, native advertising,
banners, YouTube reclame, targeted advertising,
zoekmachinemarketing, mobile advertising

6. voordelen: entertainment, informatie, kortingen
nadelen: impulsaankopen, sociaal contact bemoeilijken,
ongezonde voedingskeuzes

7. Europese Digital Services Act – veel strengere
regels – persoonlijke reclame – profielen – filteren –
desinformatie – illegale – tegengaan

4. In the picture: data scientist
1. a. data = gegevens, informatie, scientist =

wetenschapper; eigen antwoord – b. bv. applicatie-
ontwikkelaar, boekhouder, ICT-beheerder,
multimediavormgever, administratief medeweker …
– c. eigen antwoord, bv. Hoe ben je data scientist
geworden? Werk je de hele dag op een computer? Werk
je veel samen met collega’s of werk je vooral alleen?

2. eigen antwoord
3. a. niet waar: Ze leerde programmeren tijdens haar

studies kenniswetenschap aan de universiteit. – b. waar
– c. waar – d. niet waar: Anna zegt dat een computer in
sommige dingen sterker is dan de mens, maar niet in
alles. – e. niet waar: Anna gebruikt sociale media wel
maar post zelf weinig. – f. waar – g. niet waar: Anna
vindt dat niet nodig. Ze vindt het wel belangrijk dat alle
kinderen het een beetje leren begrijpen en kijken of ze
het leuk vinden.

4. eigen antwoorden

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

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

Sleutel bij de werkbladen



+ 1. Vragen over het artikel
 a. Waarom sloegen veel ziekenhuizen begin december alarm? 

 

 b. Wat is bronchiolitis? 

 

 c. Waardoor wordt de ontsteking van de luchtwegen veroorzaakt?

 

 d. Wanneer moeten kinderen opgenomen worden in het ziekenhuis? 

 

+ 2. Hieronder lees je definities van de moeilijke woorden uit het artikel. 
 Zoek het passende woord bij elke definitie.  
 a. Synoniem voor inflammatie. Het is een reactie van het lichaam op beschadiging van weefsel.

 

 b. Door vooraf maatregelen te nemen, beschermen mensen hun gezondheid. 

 

 c. Als iemand veel weet van een bepaald gebied of als iets erg goed is op een bepaald gebied.

 

 d. Moment of situatie met de grootste intensiteit. 

 

 e. Vloeistof die je gebruikt om iemand in te enten waardoor hij of zij immuun wordt voor bepaalde ziektes. 

 

+ 3. Men wil jonge ouders met behulp van pictogrammen duidelijk maken wat je het best doet om de ziekte te
 voorkomen. 
 E Welke richtlijnen om bronchiolitis te voorkomen vind je in het artikel?
 E Welke pictogrammen zou jij hiervoor maken? 

Kinderafdelingen volzet
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1. Bij het artikel
a. Welke organisatie vergeleek de huidige prijzen met de prijzen van vorig jaar?

b. Wat was het besluit na die vergelijking?

c. Welke twee oorzaken worden toegeschreven aan die stijging?

d. Welke oorzaak zou een prijsdaling tot gevolg kunnen hebben?

e. Mensen gaan prijsbewuster kopen. Hoe kunnen ze dit doen?

2. Even rekenen
a. Bereken de prijs van de koopwaar in de winkelkarretjes (rekening houdend met de gemiddelde prijsstijging).

b. Bereken de prijs van de producten (rekening houdend met de stijging aangegeven in de grafieken).
Rond af op 0,01 euro.

Winkelen véél duurder (1)
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NOV. 2021 NOV. 2022 NOV. 2021 NOV. 2022 NOV. 2021 NOV. 2022

€ 120 ? € 95 ? ? € 177

NOV. 2021 NOV. 2022 NOV. 2021 NOV. 2022 NOV. 2021 NOV. 2022

€ 2,90 € 2,36 € 3,05

165 g



c. Welk product is het goedkoopst per eenheid? A of B?

Winkelen veel duurder (2)
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MERK A MERK B MERK A MERK B MERK A MERK B

3 kg  5 kg 1,5 l 2 l 20 stuks 25 stuks

€ 3,75 € 6,00 € 2,10 € 2,90 € 2,40 € 2,80



Heb je het artikel ‘Reclame: van de straat naar je hoofd?’ goed gelezen?
1. Wat zijn de 3 belangrijkste elementen van reclame? 

2. Bedenk een passende vraag bij onderstaande antwoorden.

 

  ?

 Je eigen telefoon werkt daarbij als een soort scanner.

 

  ?

 Een goed voorbeeld zijn de influencers op sociale media.

 

  ?

 Donaties voor onderzoek om de spierziekte ALS te stoppen.

3. Er wordt ontzettend veel geld uitgegeven aan reclame, maar toch is het nog steeds 
 onduidelijk of reclame echt werkt. Heb jij het gevoel dat reclame werkt bij jou?
 Verklaar.

 

 

 

4. Bekijk dit filmpje en los daarna de vragen op: www.mediawijs.be/nl/dossiers/reclamewijs#videos-over-reclame: 
 Kijk kritisch naar subtiele advertenties op sociale media!
 a. Hoe komen Facebook, Twitter en Instagram aan hun inkomsten?

 

 

 b. Geef een voorbeeld van gepersonaliseerde reclame op sociale netwerken.

 

 

Reclamewijsheid (1)
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 c. Waarom vinden bedrijven gepersonaliseerde reclame fantastisch?

 

 

 d. Wij moeten sociale netwerken niet betalen met geld, maar we betalen ze wel met iets anders.
 Met wat? Waarvoor wordt dat gebruikt?

 

 

 

 e. Wat zijn cookies?

 

 

 

 f. Wat zijn algoritmes?

 

 

 

 g. Vind jij het oké dat bedrijven jouw gedrag leren kennen om meer overtuigende advertenties te plaatsen?

 Verklaar. 

 

 

5. Er bestaan 9 onopvallende vormen van reclame.
 Surf naar deze webpagina: www.mediawijs.be/nl/artikels/9-onopvallende-vormen-van-reclame 
 Influencer marketing kwam al aan bod. Kies 3 andere vormen uit en beschrijf ze hieronder.

 E 

 

 E 

 

 E 

 

Reclamewijsheid (2)
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6. Noteer 3 voordelen en 3 nadelen van reclame. Denk eerst zelf na.
 • Tip om achteraf nog zaken aan te vullen: www.mediawijs.be/nl/artikels/de-voor-en-nadelen-van-reclame

7. Lees het artikel ‘Nieuwe wet’ op pag. 1 van Kits + nr. 2. 
 Vul de tekst hieronder aan.

 Er komt een nieuwe wet: de 

 De wet legt grote techbedrijven zoals Facebook  op. 

 Zogenaamde  op internet wordt door deze wetgeving moeilijker.

 Ongevraagd persoonlijke  aanleggen wordt verboden. Op kleur,

 religie, handicap  mag ook niet meer. Techbedrijven

 moeten de verspreiding van  en het aanbieden van

  diensten veel actiever  

Reclamewijsheid (3)
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In the picture: data scientist (1)

1. Testen van voorkennis.
 Lees alleen de inleiding van het interview en beantwoord daarna de vragen. 
 a. Anna Pilar werkt als data scientist. 
 Vertaal dit beroep letterlijk en zeg wat een ‘data scientist’ volgens jou doet. 

 data =  scientist = 

 

 

 b. In de inleiding lees je dat heel wat van de meest gevraagde beroepen met computers te maken hebben.
 Geef 3 beroepen waarbij voortdurend met een computer gewerkt wordt. 

 

 

 c. Stel dat jij Anna Pilar moet interviewen.
 Welke drie vragen zou je haar zeker willen stellen?

 

 

 

 

 

2. Lees nu het volledige interview. 
 Vat het samen aan de hand van dit stappenplan.
 

  a. Probeer in elk antwoord de kernzin te onderstrepen of te markeren.

  b. Controleer of je geen belangrijke informatie gemist hebt.

  Duid indien nodig nog een extra zin of stukken van zinnen aan.

  c. Noteer de kernzinnen nu in je eigen woorden op een apart blad.

  d. Sommige opeenvolgende vragen en antwoorden sluiten thematisch bij elkaar aan.

  Kijk welke stukken van je samenvatting bij elkaar horen en trek een lijn tussen de verschillende delen.

  Zoek een passende titel voor elk deel. (Tip: de vragen van de interviewer kunnen hiervoor nuttig zijn.)

  e. Klaar? Lees je samenvatting dan kritisch door.
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3. Waar of niet waar? Verbeter indien nodig, antwoord met een volzin.
 a. De eerste keer dat Anna programmeerde, was tijdens haar studies informatica.

 WAAR  /  NIET WAAR 

 b. Data betekenen informatie. 

 WAAR  /  NIET WAAR 

 c. Het bedrijf waar Anna werkt, probeert personeelsadvertenties beter te maken. 

 WAAR  /  NIET WAAR 

 d. Volgens Anna is de computer in alles beter dan de mens.

 WAAR  /  NIET WAAR 

 e. Anna gebruikt sociale media om haar vakantiefoto’s te posten. 

 WAAR  /  NIET WAAR 

 f. Als Anna de computer het verschil tussen katten en honden wil aanleren, laat ze foto’s zien.

 WAAR  /  NIET WAAR 

 g. Elk kind moet leren programmeren volgens Anna.

 WAAR  /  NIET WAAR 

4. Geef een persoonlijk antwoord op deze vragen. 
 a. De passie van Anna ligt in het werken met computers.
 Vind jij dat je werk ook je passie moet zijn of zou je om het even welke job kunnen doen? 

 

 

 

 b. Waar ligt jouw passie en wil je er je werk van maken? 
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In the picture: data scientist (2)
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Sluit aan bij de Kits-krant nr. 7 - December 2022.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Wat is er nieuw dit jaar bij Spotify Wrapped? 
   a. Dat je je 100 meest beluisterde nummers makkelijk kan samenvoegen in een speellijst. 
   b. Dat Spotify Wrapped je toont welk muziektype je bent. 
   c. Dat Spotify Wrapped gratis reclame maakt voor Spotify. 

2. Welke Vlaamse groep wordt in januari 2023 gehuldigd op de MIA’s?
   a. Vaya Con Dios 
   b. Nicole & Hugo
   c. Just a friend of mine

3. Wat is Monkey Day?
   a. Een dag waarop apen op heel veel manieren in de schijnwerpers staan. 
   b. Een dag waarop alle kunstenaars zich moeten verkleden als apen en hun gedrag nabootsen. 
   c. Een dag waarop organisaties geld ophalen voor illustraties en strips over apen. 

4. Hoeveel ondervraagden bij de enquête vertelden dat ze geen gezelschapsspel cadeau zouden geven?
   a. 530 
   b. 470
   c. 430

5. Welk type gezelschapsspel is ‘Chronicles of Avel’?  
   a. Een dobbelspel – een spel waarbij je met de dobbelstenen moet dobbelen. 
   b. Een kaartspel – een spel waarbij je met kaarten moet spelen.
   c. Een coöperatief spel – een spel waarbij je niet tegen, maar samen met je medespelers speelt. 

6. Welke ziekte hebben de meeste jonge kinderen die momenteel op de kinderafdeling van het ziekenhuis liggen? 
   a. bronchitis
   b. RSV 
   c. bronchiolitis

7. Waarom waren er dagenlang demonstraties in meerdere Chinese steden? 
   a. Er werd geprotesteerd tegen de klimaatwetten van de Chinese regering.
   b. Er werd geprotesteerd tegen de Chinese maatregelen in verband met covid-19.
   c. Er werd geprotesteerd tegen de censuur in China.

8. Wat is het gevolg van het feit dat de overheid van Vanuatu niet in de cloud werkt? 
   a. Alle overheidsinformatie is verdwenen.
   b. Er is geen internet meer.
   c. Officiële documenten worden altijd op de typmachine gemaakt. 

9. In welk land is het liedje ‘Goeiemorgen’ tegenwoordig heel populair? 
   a. in Nederland
   b. in de VS
   c. in Oekraïne

10. Wat is de duurste Europese stad? 
   a. Amsterdam
   b. Zürich
   c. Berlijn
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Sluit aan bij de Kits + -krant nr. 2 van december 2022.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Wat was het oorspronkelijke doel van de Ice Bucket Challenge?
   a. Deze challenge moest onbekende spierziektes zoals ALS meer bekendheid geven.
   b. Deze challenge moest geld opbrengen voor onderzoek naar darmkanker.
   c. Deze challenge moest geld opbrengen voor onderzoek naar de spierziekte ALS.

2. Wat is een goed voorbeeld van mond-tot-mondreclame?
   a. Een radiopresentator die vertelt over zijn persoonlijke ervaring in een nieuw restaurant.
   b. Je vriendin vertelt over een nieuwe chocoladereep die ze heel lekker vindt.
   c. Een spotje op tv waarbij de ene vrouw een wasmiddel aanprijst aan de andere vrouw.

3. Wat wordt moeilijker door de Digital Services Act?
   a. Bedrijven mogen niet meer ongevraagd persoonlijke reclame aan jou laten zien.
   b. Bedrijven mogen niet langer adverteren op sociale media platformen.
   c. Een persoon zal maar een bepaald aantal advertenties per dag te zien krijgen via sociale media platformen.

4. Waar vind je goede informatie over de makers van een website?
   a. Op de homepage van de website.
   b. Op de pagina van de website die ‘colofon’ of ‘over ons’ heet.
   c. Op de Wikipedia-pagina over die website.

5. Welke organisatie deelt de WAT WAT labels uit?
   a. de Ambassade
   b. de Ambrassade
   c. de WAT WAT vereniging

6. Wat is het antwoord op de vraag ‘Wie beïnvloedt de influencer?’ 
   a. de volgers
   b. de andere influencers
   c. het sociale medium platform

7. Waarmee vergelijkt Anna Pillar programmeren?
   a. met recepten schrijven
   b. met gedichten schrijven
   c. met rekentafels uit je hoofd leren

8. Wanneer is een computer geslaagd voor de Turingtest?
   a. Als de computer 100 keer kan winnen van een mens bij een partijtje schaken.
   b. Als de computer een brief opstelt waarvan mensen denken dat hij door een mens geschreven is.
   c. Als mensen denken dat ze met een andere mens aan het chatten zijn, terwijl het een computer is.

9. Met welke game kan je leren omgaan met online veiligheid?
   a. met Data Detox
   b. met Reclamewijs?
   c. met Hackshield

10. Alleen de mooie kant van je half aangebrande cake laten zien, dat noem je de werkelijkheid:
   a. verdraaien
   b. verfraaien
   c. beide
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