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1. Actie voor een gezonder klimaat!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Actie #iktrekhetmijaan’ op pag. 1.
• Motivatie
 Sinds 2005 staat 16 februari in Vlaanderen gelijk aan 

Dikketruiendag. De eerste jaren stond die campagne 
in het teken van energiebesparing. Scholen werden 
aangemoedigd om met ludieke acties het klimaatthema aan 
bod te laten komen. Na meer dan 15 jaar is het tijd voor 
vernieuwing en verbreding. De campagne #iktrekhetmijaan 
wil structurele klimaatacties in de kijker plaatsen. De 
campagne brengt herkenbare verhalen onder de aandacht 
en inspireert iedereen om zelf actie te ondernemen en 
daarmee naar buiten te komen. Het is belangrijk dat je 
kinderen bewustmaakt van het feit dat we samen moeten 
strijden voor een leefbaar klimaat. Ook zij kunnen hun 
steentje bijdragen. Deze les sluit aan bij de leerdomeinen 
Wereldoriëntatie en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten waarom de Dikketruiendag 

veranderd is in de campagne #iktrekhetmijaan.
 - De lln. beseffen dat de uitstoot van broeikasgassen 

dringend moet verminderen.
 - De lln. weten welke nefaste gevolgen het afsmelten van de 

gletsjers zal hebben.
 - De lln. kennen enkele acties die je kan ondernemen voor 

een leefbaarder klimaat.
 - De lln. zijn bereid zich in te zetten voor het klimaat en een 

gezonde toekomst.
• Werkwijze

- Instap: Noteer op het bord: Dikketruiendag. Laat de 
leerlingen per twee even brainstormen over dit onderwerp. 
Daarna mogen ze klassikaal vertellen wat ze hierover 
weten. Zorg ervoor dat 16 februari zeker genoemd wordt. 
Die dag zetten we de verwarming lager en doen we een 

dikke trui aan. Kunnen we echter niet meer doen voor het 
klimaat dan alleen maar die twee zaken? Laat de leerlingen 
vrij antwoorden op deze vraag. De leerlingen bedenken 
vervolgens per twee een nieuwe naam voor Dikketruiendag. 
Noteer achteraf alle nieuwe namen op het bord. Onthul 
daarna pas de echte nieuwe naam: #iktrekhetmijaan.
- Kern: Bekijk dit filmpje: 
www.youtube.com/watch?v=LqaIEU1x674&t=12s.

 Welke voorbeelden van acties voor het klimaat geeft 
weerman Frank Deboosere? (bedrijfsfietsen, zonnepanelen 
op het gemeentehuis, donderdag veggiedag, groene 
speelplaats) Op de website van #iktrekhetmijaan staan 
categorieën waarin je een actie kan ondernemen. De 
categorieën zijn: energie – mobiliteit – natuur, water en 
biodiversiteit – voeding en consumptie – anderen inspireren 
– andere. Bekijk klassikaal de uitleg over de verschillende 
categorieën: 
https://omgeving.vlaanderen.be/nl/aan-de-slag. Verdeel 
de klas in zes groepen. Elke groep neemt een categorie voor 
zijn rekening en zoekt drie voorbeelden van inspirerende 
acties op. Die worden genoteerd en achteraf meegedeeld aan 
de hele klasgroep. Je vindt de acties hier: 
https://omgeving.vlaanderen.be/inspirerende-acties. Lees 
daarna klassikaal het artikel ‘Actie #iktrekhetmijaan’ op 
pag. 1 van Kits. Controleer of alles begrepen is. Vervolgens 
lossen de lln. in duo’s de vragen op de werkbladen op. 
Nadien volgt een klassikale bespreking.
- Slot: Onderneem nu zelf actie voor het klimaat!

 Surf naar: https://omgeving.vlaanderen.be/nl/registreer-
je-klimaatacties-voor-iktrekhetmijaan en registreer je 
actie. Voer deze uit en onderzoek hoe je je actie in de kijker 
kan zetten. Surf naar: 
https://omgeving.vlaanderen.be/inspirerende-acties. Maak 
ook een vlaggenslinger: 
https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/
fi les/2023-01/Printable_slinger_v2.pdf

Kits – Artikel van de week: Elke week een pdf-fi le 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



2. Meesters in de Muurschilderkunst
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Street Art Cities Awards 2023’ op 

pag. 1.
• Motivatie

Muurschilderingen zijn een prachtige manier om een straat 
of wijk te verfraaien en karakter te geven. Ze kunnen 
gebruikt worden om een bepaald thema, een verhaal of een 
boodschap over te brengen. Bovendien zijn ze een unieke en 
creatieve manier om de aandacht te vestigen op een 
specifiek gebied. Muurschilderingen zijn ook een geweldige 
manier om een saaie muur te veranderen in een opvallende 
achtergrond. Met het artikel en de werkbladen zetten
we streetart in de verf. De werkbladen kunnen gebruikt 
worden in een les PAV, Mavo of PO.

• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken informatie in een artikel op.
- De lln. benoemen de artiest en de locatie van een 
muurschilderij.
- De lln. kiezen een favoriet muurschilderij uit de top 100.
- De lln. beschrijven wat een gekozen muurschilderij met 
hen doet.
- De lln. verbinden het soort graffiti met de verklarende 
uitleg.

• Werkwijze
- Instap: Toon dit filmpje aan de klas:
www.youtube.com/watch?v=UutCV_6ItJA. Vraag
de leerlingen of zij ook al eens graffiti gezien hebben. Waar 
was dat dan? Zagen ze ook al eens zulke grote 
muurschilderijen? Was dat op reis of in eigen land? Laat 
daarna één of meerdere leerlingen het Kits-artikel ‘Street Art 
Cities Awards 2023’ op pag. 1 voorlezen.
- Kern: Alle opdrachten op het werkblad worden individueel 
of in duo’s opgelost. Bij de eerste opdracht vinden de 
leerlingen de informatie in het Kits-artikel. Voor de tweede 
opdracht moet er gebruik worden gemaakt van het internet. 
Deze opdracht kan je eventueel nog uitbreiden. Laat elk duo 
één van de streetart kunstenaars uitkiezen. Ze zoeken meer 
informatie over hun kunstenaar op het internet en pikken er 
drie inspirerende werken uit. Achteraf stellen ze hun 
kunstenaar voor in een kleine presentatie. Bij de derde 
opdracht bekijken de leerlingen de top 100 op de site van 
Street Art Cities (bij Awards). Je kan eerst eens klassikaal 
kijken naar de Belgische inzendingen. Via ‘Belgium’ vind je 
snel de twee werken in België: één in Ronse en één in 
Brugge. De drie Belgische makers in de lijst zijn Tuzq in 
Brugge, Kitsune Jolene in Belfast (Noord-Ierland) en Djoels 
in Penelles (Spanje). De leerlingen duiden hun favoriete 
muurschilderij aan en proberen te omschrijven wat dit 
schilderij met hen doet. Ook voor de laatste opdracht 
hebben de leerlingen internet nodig om de soorten graffiti 
van elkaar te onderscheiden. Ze moeten bij elke soort een 
voorbeeld zoeken.

• Tips:
- Een groot aantal steden in België zet in op streetart. Je 
vindt ze hier: https://streetartcities.com/about/partners 
- Enkele andere voorbeelden:
-  https://visitroeselare.be/nl/zien-en-doen/wandelen-en-
fietsen/streetartroute
-  www.routeyou.com/nl-be/route/view/7455641/
recreatieve-wandelroute/street-art

3. Onschuldig gevangen in Iran
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Onschuldig in de cel’ op pag. 2.
• Motivatie

Op zondag 22 februari vond in Brussel een vreedzame
bijeenkomst plaats die de aandacht vestigde op Olivier
Vandecasteele. Deze West-Vlaamse medewerker van
een ngo zit nu al bijna elf maanden gevangen in Iran.
Na tien maanden kreeg hij eindelijk te horen waarom.
Op een schijnproces werd hij veroordeeld en later werd
zijn strafmaat nog verhoogd. Zo’n 1100 mensen kwamen
in Brussel bijeen om de Belgische regering op te roepen
om werk te maken van zijn vrijlating. We gaan met deze
werkbladen dieper in op de actualiteit. We bekijken
waarom het zo moeilijk is om een landgenoot die gevangen
zit in Iran naar ons land te krijgen. De werkbladen kunnen
gebruikt worden in een les PAV, Mavo of Geschiedenis.

• Doelstellingen
- De leerlingen beantwoorden vragen over een artikel.
- De lln. maken een tijdlijn van de gebeurtenissen
beschreven in een artikel.
- De lln. verklaren moeilijke woorden.
- De lln. geven hun mening over bepaalde stellingen.

• Werkwijze
- Instap: Toon dit filmpje aan de klas:
www.facebook.com/watch/?v=1105408866853306
(via Facebook). Peil bij de leerlingen of ze weten waarover
dit gaat. Belangrijke kernwoorden die aan bod moeten
komen, zijn: Iran – gevangenis – strenge straf – onterecht
– Vlaamse man. Daarna lezen enkele leerlingen het Kits-
artikel voor.
- Kern: De leerlingen gaan per twee op zoek naar de 
antwoorden van opdracht 1. Deze zijn te vinden in het Kits-
artikel. Achteraf worden de antwoorden klassikaal 
overlopen en eventueel aangevuld met bijkomende 
informatie van de leerlingen. Voor de tweede opdracht 
moeten de duo’s de gevraagde woorden verklaren. Ze 
proberen het eerst zelf en mogen pas daarna de woorden 
opzoeken op internet. Een goede manier is via Google, je 
typt het woord in gevolgd door definitie. Dan krijg je heel 
veel definities van allerlei websites, waarmee je een goede 
eigen definitie kan samenstellen. Wijs de leerlingen er ook 
op dat ze een definitie moeten schrijven die aansluit bij het 
gebruik van het woord in het Kits-artikel.
- Slot: Eindig de les met een klasdebat. De leerlingen lezen 
de drie stellingen en schrijven hun eigen meningen neer. 
Wanneer iedereen klaar is, leest een leerling de eerste 
stelling voor. Hierna geven de leerlingen genuanceerd hun 
antwoord en reageren ze op elkaar. Op die manier ontstaat 
een debat.
- Extra: Wijs de leerlingen op deze webpagina:
www.amnesty-international.be/ovdc. Iedereen die dat
wenst, kan hier de petitie tekenen.

• Meer informatie
Achtergrondinformatie over de zaak Vandecasteele:
- www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/18/nachtmerrie-die-
niet-ophoudt-emotionele-zus-van-olivier-vande/
- www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/17/vn-experten-noemen-
aanhouding-olivier-vandecasteele-schending-va/
Bijkomende informatie over de zaak Griner lees je hier:
- www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/12/08/griner-rusland-
bevrijdt-basketbalspeelster-in-ruil-voor-wapenhan/



1. Actie voor een gezonder klimaat!
1.  Hoelang en waar werd Dikketruiendag gevierd?

– Waarom is de naam Dikketruiendag ingeruild
voor #iktrekhetmijaan? – Wanneer kan je een actie
registreren die je wil doen voor het klimaat? – Hoe heet
de Dikketruiendag in Duitsland? – Wat was het Verdrag
van Kyoto?

2.  natuurlijke – mens – 1/5 – meer dan de helft
3.  kracht 5 (niet 4) – dateren er 11 (niet 2) / 1/3 (niet 1/10)

– zuurder (niet zoeter) / Groenland (niet Schotland) –
Vlaanderen (niet Wallonië)

4.  een watertekort – Grote gevolgen voor 500 miljoen
mensen en de landbouw. / muggen – Binnen enkele jaren
kunnen er tropische ziektes zoals malaria voorkomen in
Europa.

5.  Als er zeewier in het veevoeder gemengd wordt, zit
er minder methaan (= een sterk broeikasgas) in de boeren
van koeien. / Producten met een ‘ten minste houdbaar
tot-datum’ kan je nog veilig eten na de
houdbaarheidsdatum. Producten met een ‘gebruiken tot-
datum’ kan je niet meer veilig eten na de
houdbaarheidsdatum.

6.  Een Bijna EnergieNeutraal huis. Zo'n huis verbruikt
weinig energie voor verwarming, ventilatie, koeling en
warm water. De energie die nodig is, wordt uit groene
energiebronnen gehaald.
Ja.Er staan 17.200 zonnepaneeltjes op de vleugels en het
kan maar één persoon vervoeren.
Als het waait, maakt hij genoeg elektriciteit voor een klein
dorp.

7. eigen antwoorden

2. Meesters in de Muurschilderkunst
1.  a. De organisatie Street Art Cities probeert zoveel

mogelijk muurschilderingen te lokaliseren. – b. Hunters
of jagers gaan op pad in hun stad en voegen alle nieuwe
schilderingen toe aan de website. – c. Elke maand
worden de 100 mooiste nieuwe muurschilderingen
opgelijst. Op basis van de likes en commentaren
werd begin 2023 een lijst met de 100 mooiste
muurschilderingen van 2022 samengesteld.

2.  a. Banksy – Kiev en Irpin (Oekraïne) / b. Keith Haring –
Amsterdam (Nederland) en Pisa (Italië) / c. Kobra – São
Paulo (Brazilië) en Amsterdam (Nederland)

3.  eigen antwoorden
4.  1. f / 2. c / 3. g / 4. a / 5. b / 6. e / 7. d

3. Onschuldig gevangen in Iran
1.  a. Olivier Vandecasteele is een Vlaamse werknemer van

een ngo die opgepakt is in Iran en daar na een
schijnproces een zware straf heeft gekregen. / b. Hij zit
alleen in een koude keldercel zonder deken. Hij wordt
geblinddoekt tijdens zijn dagelijkse wandeling. Hij mocht
zijn familie nog maar vier keer videobellen. /
c. - februari 22: tijdelijke terugkeer naar Iran E binnen de
week opgepakt, niemand wist waarom E
- eind 2022: veroordeeld tot 28 jaar cel, reden onbekend E
- begin 2023: veroordeeld omwille van spionage en
tegenwerking van de nationale veiligheid E
- 10 januari 2023: straf verhoogd tot 40 jaar cel, 1.000.000
dollar boete en 74 zweepslagen E
- 23 januari 2023: 1100 betogers in Brussel eisen de
vrijlating van Olivier Vandecasteele
d. Iran is volgens experts uit op een gevangenenruil. Ze
willen de Belg ruilen tegen een Iraanse man die
in ons land veroordeeld is voor het beramen van
een terroristische aanslag. / e. Europa veroordeelt de
opsluiting en veroordeling van een aantal EU-burgers in
een resolutie en wil dat Iran stopt met deze praktijk van
gevangenenruil. Eerstdaags wordt beslist over sancties
tegen Iran. (nvdr. Ondertussen werd beslist om de lijst
met Iraanse mensen en bedrijven waartegen sancties
gelden uit te breiden met nog eens 37 namen. Deze
mensen mogen niet meer reizen naar de EU en hun geld
in de EU wordt bevroren.)

2.  a. Een organisatie die niet van een overheid uitgaat en 
geen commerciële belangen heeft. Deze organisatie doet 
uit solidariteit iets voor andere mensen. Het gaat meestal 
om een organisatie op het gebied van ontwikkeling, 
milieu of mensenrechten. / b. Het verzamelen van 
vertrouwelijke inlichtingen voor militaire, politieke of 
economische doeleinden. / c. Een maatregel die kan 
worden opgelegd aan personen, groepen, bedrijven of 
landen om bepaald ongewenst gedrag te bestraffen. / d. 
Een tekst van een parlement met aanbevelingen, meestal 
gericht aan de regering. Bijvoorbeeld het Europees 
Parlement neemt een resolutie aan die gericht is tot
de Europese Commissie. Het is dan aan de Europese 
Commissie om de zaak verder op te pakken. / e. een 
moeilijke zaak, een onopgelost probleem

3. eigen antwoorden

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

Sleutel bij de werkbladen



1. Bedenk een vraag bij de gegeven antwoorden.
• Tip: Herlees het artikel ‘Actie #iktrekhetmijaan’ op pag. 1.

 ?

Al bijna 20 jaar lang in Vlaanderen.

 ?

Omdat je veel meer kan doen voor het klimaat dan alleen maar een dikke trui aantrekken
en de verwarming lager zetten.

 ?

Dat kan van 9 tot 19 februari 2023.

 ?

Dicker–Pulli–Tag.

 ?

Dat verdrag was een voorloper van het Klimaatakkoord van Parijs van 2015. 
Het zette de landen aan om hun broeikasgassen te verminderen.

2. Vul de ontbrekende woorden in.
• Tip: https://klimaatbrigade.be/themas/klimaatverandering

– Er zijn altijd al  klimaatveranderingen geweest, maar nu ligt de

 aan de oorzaak van de verandering. 

–  van de wereldbevolking leeft in de geïndustrialiseerde landen

en is verantwoordelijk voor  van de CO₂-uitstoot.

3. Zoek de fouten in deze stellingen (2 fouten per stelling) en verbeter ze.
• Tip: https://klimaatbrigade.be/themas/directe–gevolgen

– Orkanen worden ingedeeld naargelang hun kracht, op een schaal van 1 tot 5.
Van de 33 orkanen met kracht 4 die sinds 1950 genoteerd werden, dateren er 2 van na het jaar 2000!

– De oceaan neemt bijna 1/10 van de CO₂ op die door de mens wordt uitgestoten in de atmosfeer. 
Probleem is wel dat het water daardoor zoeter wordt.

– Als al het ijs op Schotland zou smelten, dan stijgt het zeewaterpeil met 7 meter.
Een deel van Wallonië zal dan onder water staan, met zelfs natte voeten tot in Brussel!

Actie voor een gezonder klimaat! (1)
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4. Beantwoord de volgende vragen.
• Tip: https://klimaatbrigade.be/themas/gevolgen-voor-mens-en-natuur
Wat zal er in India ontstaan zonder het smeltwater van de gletsjers, en voor wie heeft dat gevolgen?

Wie migreert naar het noorden door de klimaatopwarming en welke gevolgen kan dat binnen enkele jaren
hebben in Europa?

5. Leg uit in je eigen woorden.
• Tip: https://klimaatbrigade.be/themas/voeding
Het is goed voor het klimaat dat koeien zeewier eten.

Er is een verschil tussen de ‘ten minste houdbaar tot-datum’ en de ‘gebruiken tot-datum’.

6. Wonen, transport en energie vragenronde
Wat is een BEN–Huis? • Tip: https://klimaatbrigade.be/themas/wonen

Bestaat er een vliegtuig dat werkt op zonne-energie? Vertel er wat meer over! 
• Tip: https://klimaatbrigade.be/themas/transport

Hoeveel elektriciteit maakt één windmolen?
• Tip: https://klimaatbrigade.be/themas/energie

7. Stel dat jij eerste minister was, hoe zou je het probleem van de klimaatopwarming aanpakken?
Schrijf minstens 3 ideeën op.

Actie voor een gezonder klimaat! (2)
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1. Los deze vragen op.
Je vindt de nodige informatie in het Kits-artikel op pag. 1.

a. Wat doet de organisatie Street Art Cities?

b. Street Art Cities werkt met hunters. Wat doen zij?

c. Begin 2023 werd de lijst van 100 mooiste muurschilderingen van vorig jaar gekozen. Hoe gebeurt dat?

2. Bekijk enkele muurtekeningen van heel grote namen in de wereld van de streetart kunst (bijlage).
Ken je de namen van deze artiesten?
Achterhaal ook even in welke steden je deze muurschilderingen kan zien.

3. Surf naar de verkiezing van de mooiste nieuwe muurschilderijen: https://streetartcities.com/best-of/2022
a. Kies een schilderij dat je mooi vindt of interessant.
b. Van welke artiest is het en op welke locatie kan je het zien?

c. Kan je beschrijven wat dit schilderij met je doet?

• Tip: Stem voor eind januari op je favoriete muurschilderij.

Meesters in de Muurschilderkunst (1)
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4. Soorten graffiti - Verbind elk woord met de juiste definitie.

1. Tag •

2. Gang graffiti •

3. Latrinalia •

4. Politieke murals •

5. Doodling •

6. Piece •

7. Throw up •

Meesters in de Muurschilderkunst (2)

• a. Dit zijn afbeeldingen en teksten op muren die
politieke gebeurtenissen en boodschappen uitbeelden.

• b. Dit zijn vaak krabbels en kleine tekeningen op
schoolbanken en dergelijke.

• c. Dit zijn markeringen van bendes (gangs), geplaatst
aan de randen van het gebied van die bende,
bijvoorbeeld in geheimtaal of omgekeerd geschreven
woorden.

• d. Een grote uitgewerkte tag, waarbij één tot twee
kleuren worden gebruikt. Dit wordt gezien als de
eenvoudigste graffiti-tekening.

• e. Een graffitischildering, één van de grootste vormen
van graffiti. Dit kan wel een hele muur bedekken en
bestaat meestal uit veel verschillende kleuren.

• f. Dit is een naam, korte tekst of kleine afbeelding.
Vaak gebruiken graffitikunstenaars dit om te laten
zien dat het gemaakte kunstwerk van hen is. Eigenlijk
is het een soort handtekening.

• g. Namen, grappen of beledigingen in publieke
toiletten.

• Extra: Zoek online een voorbeeld van elke graffitisoort.
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1. Lees het Kits-artikel ‘Onschuldig in de cel’ op pag. 2 en los daarna de vragen op.

a. Wie is Olivier Vandecasteele, en waarom dook zijn naam de voorbije dagen geregeld op in het nieuws?

b. Kan je de omstandigheden beschrijven waarin Olivier Vandecasteele zich al zo’n 11 maanden bevindt?

c. Schets het gebeuren aan de hand van een tijdlijn.
Begin bij Vandecasteeles terugkeer naar Iran tot de gebeurtenis op zondag.
Vermeld maanden of concrete dagen en een korte uitleg.

 : Terugkeer naar Iran: 

E

E

E

E zondag 22/1/2023: 

d. Vandecasteele werd zonder reden opgepakt en veroordeeld in een schijnproces.
Wat wil Iran hoogstwaarschijnlijk bereiken met deze actie?

e. Wat doet het Europees Parlement? Welke stappen ondernemen zij?

2. Moeilijke woorden - Kan je deze woorden verklaren?

a. Ngo:

b. Spionage:

c. Sanctie:

Onschuldig gevangen in Iran (1)
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Onschuldig gevangen in Iran (2)

d. Resolutie:

e. Kwestie:

3. Debat - Wat vind jij van deze stellingen?
Schrijf je mening op en verdedig die daarna in een klasdebat.

a. Is het een goed idee om een burger te ruilen tegen een terrorist of een misdadiger?
Zullen bepaalde landen niet aangezet worden om op grotere schaal buitenlanders op te pakken, om zo allerlei
misdadigers vrij te krijgen? Denk bijvoorbeeld ook aan de zaak van de Amerikaanse basketster Brittney Griner.
Zij werd in december vorig jaar geruild tegen de Rus Victor Boet. Griner kreeg in Rusland een celstraf van 9
jaar voor het meenemen van cannabisolie in het vliegtuig. In Rusland is dat een verboden product, maar in de
Verenigde Staten is het gewoon legaal. Victor Boet zat in de VS een celstraf van 25 jaar uit voor illegale
wapensmokkel. Bepaald geen doetje dus!

b. Sommige politici verwijten Olivier Vandecasteele dat hij is ingegaan tegen een negatief reisadvies.
Zij vinden het straf dat ons land zich nu in allerlei bochten moet wringen om hem vrij te krijgen. Anderen
wijzen erop dat ngo-medewerkers altijd in gevaarlijke landen werken. Als niemand naar zulke landen zou
trekken, krijgt de bevolking daar helemaal geen hulp meer. Wat vind jij?

c. Zou jij zelf voor een ngo willen werken?
Zou je ook durven werken in ‘gevaarlijke’ landen als Iran of Afghanistan? Waarom wel of niet?
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Sluit aan bij de Kits-krant nr. 9 - januari 2023.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Welke muurschildering vind je niet in ons land?

a. die van een meisje met haar hond
b. die van een ijsbeer in het water
c. die van een jongen met vlinders om zijn hoofd

2. Hoeveel edities van Dikketruiendag zijn er geweest?
a. 17
b. 18
c. 19

3. Welk woord bedoelen we? Het geheel van verbindingen in een bepaald gebied.
Hiertoe behoren wegen, spoorlijnen en vliegvelden, maar ook telefoonlijnen en het rioolstelsel.
a. investeringen
b. infrastructuur
c. openbare netwerken

4. Welke stelling over Panamarenko is waar?
a. Hij was een niet zo bekende Belgische schilder uit de tweede helft van de twintigste eeuw.
b. Het is heel duidelijk dat zijn kunstwerken niet kunnen vliegen.
c. Hij is vooral gekend voor zijn schaalmodellen van vliegtuigen en luchtballonnen.

5. Wat is niet typisch voor Chinees Nieuwjaar?
a. Kinderen krijgen veel cadeautjes en geld in roze enveloppen.
b. De hele familie komt samen in het huis van de grootouders.
c. Op straat zijn er grote optochten met leeuwendansen.

6. Waarom liep een Australische marathonloopster 150 marathons in evenveel dagen?
a. Op die manier wou ze geld inzamelen voor de Australische tak van het WWF.
b. Op die manier vroeg ze aandacht voor alle bedreigde planten wereldwijd.
c. Op die manier vroeg ze aandacht voor de bedreigde dieren en planten in Australië.

7. Hoe oud werd de alleroudste mens ter wereld?
a. 118 jaar
b. 120 jaar
c. 122 jaar

8. Waar heeft ChatGPT voorlopig nog wat moeite mee?
a. Met het verbeteren van een door jouw geschreven tekst.
b. Met het schrijven van een Nederlands opstel dat foutloos en origineel is.
c. Met het beantwoorden van een vraag als een professor.

9. Wie ben ik? Ik hou van kunst maar ook van praten en verkopen.
Ik organiseer tentoonstellingen met het werk van kunstenaars.
a. een galeriehouder
b. een kunstmakelaar
c. een veilingmeester

10. Waarom bewijst de jaarlijkse campagne tegen pesten wel zijn nut?
a. Vlaamse jongeren pesten nu beduidend minder dan 18 jaar geleden.
b. Vlaamse jongeren pesten evenveel als leeftijdsgenoten in andere landen.
c. Voor cyberpesten zit Vlaanderen in de top 5 van landen met de laagste cijfers.
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