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Uitgewerkte lessuggesties

1. Hoe gaan wij om met pesten?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Een vuist tegen pesten’ op pag. 1.
• Motivatie
 Hoe ga jij om met pesten in de klas? Hoe wordt 

dit aangepakt binnen de school? We zoomen in op 
de dynamiek in de klas. De leerlingen doen aan 
introspectie en ontdekken meer over wie ze zijn. Via 
groepsgesprekken wordt er dieper ingegaan op dit 
onderwerp met als gemeenschappelijk doel om een eigen 
actieplan op te starten voor de klas, eventueel verbonden 
aan het pestbeleid op school. De werkbladen sluiten aan 
bij een les Actualiteit, Wereldoriëntatie of Godsdienst/
Levensbeschouwing.

• Doelstellingen
 - De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij de 

artikels.
 - De lln. denken na over fijne momenten met de klasgroep.
 - De lln. stellen hun eigen actieplan tegen pesten op. 
 - De lln. houden tijdens de les rekening met elkaars mening 

en tonen respect voor elkaar.
• Werkwijze
 - Inleiding: Opdracht 1 kan je klassikaal aanpakken. 

Verzamel enkele kernwoorden aan bord d.m.v. een 
woordweb. Wat weten de leerlingen over ‘pesten op school’? 
Bespreek ook wat er reeds leeft op school (pestbeleid).

 - Kern: Verdeel de klasgroep in 4 groepjes voor opdracht 
2. Elk groepje krijgt 1 getuigenis om mee te werken. Voor 
opdrachten 2 en 3 moet elk groepje over een computer 
of tablet kunnen beschikken. Voor opdracht 5 kan het 
interessant zijn om het pestbeleid van jullie school er even 
bij te nemen en te bekijken met de lln. Maak dan een versie 
van een actieplan die wordt gedragen door iedereen van de 
klas!

 - Slot: Rond af met het naar voor brengen van de 
getuigenissen. Laat de leerlingen in groep kort iets vertellen 
over wat ze gezien hebben a.d.h.v. de vragen. Bekijk nadien 
samen het fragment en laat ruimte voor reacties van de lln. 

 Geschatte tijdsduur: minstens 60 min. (afhankelijk van de 
inbreng van de leerlingen).

• Tips
 - Op de website van Pimento vind je ook veel leuke 

activiteiten om te werken aan de klasdynamiek op 
het niveau van de lln. Het is heel belangrijk om dit 

te versterken. https://www.pimento.be/wp-content/
uploads/2019/02/2019-Schwung-Challenge-fiches.pdf 

 - Je kan de handen die de leerlingen uitknipten op een 
zichtbare plaats ophangen of aan de directie bezorgen. Je 
kan een collage maken met foto's, tekeningen, stukjes tekst 
die herinneren aan de topmomenten van de klas. Fijn om 
in jullie klas op te hangen!

2. Antistoffen doden virus
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Vaccin, vaccin, vaccin!’ op pag. 4.
• Motivatie
 Het coronavirus overheerst ons leven al bijna een jaar. 

Gelukkig lijkt het einde in zicht nu men in veel landen 
gestart is met vaccineren. Maar hoe werkt zo’n vaccin 
precies? En welke soorten vaccins zijn er? Is het wel 
veilig om je te laten vaccineren? En waarom worden 
oudere mensen het eerst gevaccineerd? De leerlingen 
krijgen een antwoord op al hun vragen over het 
coronavaccin. Deze les sluit aan bij de leerdomeinen 
Wetenschap en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten hoe een vaccin werkt.
 - De lln. weten dat er drie soorten coronavaccins zijn en 

kunnen kort hun werking toelichten.
 - De lln. kennen de volgorde van het toedienen van het 

coronavaccin en weten waarom deze volgorde gehanteerd 
wordt.

 - De lln. kennen het bestaan van complottheorieën.
 - De lln. stellen een interview op. 
• Werkwijze
 - Vooraf: Geef de leerlingen als taak een voorwerp mee te 

brengen dat verwijst naar iets dat ze door corona hebben 
moeten missen. Bv. een foto van oma, een voetbal …

 - Instap: Kringgesprek ‘Wat ik mis door corona’ aan de 
hand van de meegebrachte voorwerpen.

 - Kern: Bekijk klassikaal deze filmpjes:  
https://www.youtube.com/watch?v=mNMDkfJB-48

 https://www.youtube.com/watch?v=zSSIItiuV_s 
https://www.youtube.com/watch?v=ZMR9AJHSb7U 

 Bespreek na elk filmpje waarover het ging. 
 Het artikel ‘Vaccin, vaccin, vaccin!’ op pag. 4 wordt 



klassikaal gelezen. Daarna beantwoorden de leerlingen in 
duo’s de vragen op de werkbladen. Wanneer iedereen klaar 
is, volgt een klassikale bespreking/verbetering.

 - Slot: Interview afnemen. De leerlingen stellen per twee een 
interview op in verband met het coronavaccin. Bv. Gaat u 
zich laten vaccineren? Waarom (niet)? Wat vindt u van de 
volgorde waarin mensen gevaccineerd worden? Enzovoort. 
Elke leerling krijgt als huistaak om een interview af te 
nemen van een persoon naar keuze. Zorg ervoor dat dit 
coronaveilig gebeurt! Bv. oma, papa, de buurvrouw. Nadien 
worden de interviews besproken in de klas.

3. Aftellen maar …
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Nieuwjaar in februari’ op pag. 1. 
• Motivatie
 De Kits-krant wijdt een artikel aan het aankomende 

Chinees nieuwjaarsfeest. Dit feest vertoont grote 
verschillen met het westerse nieuwjaarsfeest. Het gaat 
niet alleen om een andere datum en een verschillend 
jaartal, maar ook om andere rituelen die gepaard gaan 
met dit nieuwjaarsfeest. In deze les gaan we verder in 
op de verschillen en breiden we het onderzoek uit naar 
hoe en wanneer ze nieuwjaar vieren in andere delen van 
de wereld. Zoals de leerlingen zullen ontdekken, zijn er 
een heleboel kalenders die gevolgd worden, en die elk 
beginnen te tellen vanaf een bepaalde gebeurtenis. De 
werkbladen kunnen gebruikt worden in een les PAV of 
Geschiedenis. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen lossen vragen op na het lezen van een 

artikel. 
 - De lln. vergelijken de verschillende kalenders en 

nieuwjaarsfeesten.

 - De lln. verzamelen informatie via het internet.
 - De lln. houden een korte presentatie in groep.
 - De lln. sommen de karaktereigenschappen op van dieren 

uit de Chinese dierenriem. 
 - De lln. reflecteren over de eigen karaktereigenschappen.
• Werkwijze
 - Instap: Toon dit filmpje aan de leerlingen:  

https://www.youtube.com/watch?v=fbVWvyGq9oI.  
Peil hierna naar de voorkennis van de leerlingen. Wie 
kent dit? Wie heeft dit al gezien of meegemaakt? …

 - Kern: Lees het Kits-artikel ‘Nieuwjaar in februari’ een 
eerste keer voor. De leerlingen mogen notities maken. 
Het artikel wordt een tweede keer voorgelezen. Hierna 
proberen de leerlingen de vragen van de eerste opdracht 
op te lossen met behulp van hun notities. De tweede 
opdracht wordt in groepjes uitgevoerd. Aan de hand 
van de tabel verzamelen de groepjes informatie over 
een bepaalde kalender en bijbehorend nieuwjaarsfeest. 
Uiteraard is de tabel een hulpmiddel waarvan je 
kan afwijken. Zorg voor een goede verdeling van de 
verschillende kalenders over de groepen. De groepen 
houden een presentatie aan de hand van de informatie, 
die ze verzameld hebben via het internet 
(bv. https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaartelling) en 
eventueel via eigen kennis. De derde opdracht wordt 
dan weer individueel opgelost. De leerlingen geven de 
karaktereigenschappen op van het dier uit de Chinese 
dierenriem dat correspondeert met hun geboortejaar. Ze 
geven aan welke eigenschappen van dit dier passen bij 
henzelf en welke niet. Ze delen dit achteraf mee aan hun 
klasgenoten.

 - Slot: De leerlingen vertellen over de tradities die zij 
hebben binnen hun familie op nieuwjaar (tijdens een 
niet-coronajaar). Ze kunnen de vergelijking maken met 
de sobere versie van dit jaar. 

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Hoe gaan wij om met pesten? 
1. a. bv. week tegen pesten – vier stippen op het hand – 

schorsing – weinig opvolging – pesten mag niet, maar 
gebeurt toch … / b. eigen antwoord

2. JORRIT: b. fysiek pesten – c. zichzelf verliezen – 
twijfelen aan zichzelf – d. contact gezocht met pesters, 
film gemaakt over pesten/zelfontdekking – e. eigen 
antwoord

 ANGEL: b. fysiek pesten/geweld, schelden omwille 
van uiterlijk – c. weglopen, ondergaan – d. 
verwerkingsproces via dichten – e. eigen antwoord

 MARGOT: b. schelden, uitsluiten, bedreigen omwille 
van geaardheid – c. negeren, 1 voor 1 de personen 
aanspreken – d. boodschappen neerschrijven aan pesters 
– e. eigen antwoord

 YASMIEN: b. online pesten/dreigen omwille van 
afkomst – c. proberen negeren, nadien weerstand bieden 
op sociale media/politie – d. komt fel op voor zichzelf – 
e. eigen antwoord

3.–6. eigen antwoorden

2. Antistoffen doden virus
1. ... te trainen en sterker te maken.
 ... antistoffen te maken tegen het virus.
 ... het virus meteen doden.
2. a. Vaccins: CureVac, Moderna. Werking: Een 

vetdruppeltje met een soort code van virusdeeltjes 
waartegen je lichaam moet reageren. Je maakt stekeltjes 
aan, die snel weer verdwijnen, maar de antistoffen 
blijven.

 b. Vaccins: Johnson&Johnson. Werking: De code zit 
verpakt in een onschuldig virus. Je maakt stekeltjes aan, 
die snel weer verdwijnen, maar de antistoffen blijven.

 c. Vaccins: Sanofi–GSK. Werking: Het dode coronavirus 
in stukjes geknipt zorgt ervoor dat het levende virus 
jouw cellen niet meer kan binnendringen.

3. De antistoffen in ons lichaam vechten tegen het 
coronavirus in ons lichaam.

4. De oudere mensen die in woonzorgcentra verblijven en 
daarna hun verzorgers.

5. Collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers, 
zorgmedewerkers van de ziekenhuizen, 
eerstelijnsgezondheidszorg, niet-medisch personeel 
van zorginstellingen en ziekenhuizen, 65-plussers, 
risicopatiënten, essentiële beroepen, de rest van de 
bevolking.

6. Bv. Ze zijn bang voor bijwerkingen, ze zijn bang voor 

naalden (naaldenfobie), ze zijn bang omdat het vaccin 
nog niet lang op de markt is en de bijwerkingen op lange 
termijn niet gekend zijn.

7. Bv. Ja, omdat ik mijn steentje wil bijdragen aan het 
stoppen van deze pandemie.

3. Aftellen maar … 
1. a. 12/02/2021 – b. 4718 – c. os – d. Families eten samen 

en geven cadeautjes verpakt in rood papier, want rood is 
de kleur van geluk. De leeuwendans moet het slechte van 
vorig jaar verjagen. Rode lantaarns worden opgehangen. 
Zij staan voor geluk, rijkdom en voorspoed. Het hele 
huis wordt gekuist net voor Nieuwjaar; de eerste dagen 
na Nieuwjaar worden de bezems niet gebruikt om het 
geluk niet weg te vegen.

2. Voorbeeld: 
 de christelijke of gregoriaanse kalender
 2021 – De geboorte van Jezus Christus – 1/1/2021
 – Nieuwjaar – familiebezoek, samen eten, 

nieuwjaarsbrief voorlezen, aperitieven met buren of 
vrienden … – zonnekalender

 Ander voorbeeld van zonnekalender: 
 Taiwanese kalender
 Voorbeeld van maankalender: islamitische kalender
 Voorbeelden van lunisolaire kalender: joodse kalender, 

Chinese kalender
 Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalender en 

pagina’s over specifieke kalenders
3. a. krachtig en betrouwbaar, een geboren leider, een harde 

werker, kiest het liefst de kortste weg, zachtaardig en 
geduldig, maar kan ook flink uitvallen, soms koppig – b. 
eigen antwoord

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

Sleutel bij de werkbladen



Hoe gaan wij om met pesten? (1)

1. a. Omgaan met pesten op school.
 Wat weten jullie hierover? Schrijf alles op waar je aan denkt.

 b. Waar heb jij nood aan op school rond dit thema?
 Wat kan er beter? Wat kan er anders? Schrijf het in de handen. 
 Knip jouw noden daarna uit en bezorg ze aan je juf/meester. Hij/zij kan hiermee aan de slag gaan.

2. Surf naar https://kieskleurtegenpesten.be/over-pesten/. 
 Bekijk met jouw groep 1 van de 4 getuigenissen. Beantwoord de vragen hieronder.
 Aan het einde van de les stelt elke groep zijn persoon voor aan de klas.

a. Welke getuigenis bekeken jullie?

 

 b. Vertel kort iets over het pestverleden. Hoe/Wat gebeurde er?

 

 c. Hoe ging hij/zij er mee om?

 

Pesten



Hoe gaan wij om met pesten? (2)

 d. Wat vind je sterk aan deze getuigenis?

 

 

 e. Welke boodschap zou je aan hem/haar willen zeggen? Schrijf ze op.

 

 

3. Het is niet altijd eenvoudig om elkaar te waarderen om wie we zijn. 
 Ieder van ons heeft een handleiding. Wat werkt er goed voor jou? Waar heb je het soms moeilijk mee?
 Heb je zelf al eens stil gestaan bij jouw eigen karakter? Je eigen binnenkant?
 Doe de persoonlijkheidstest op www.123test.nl. 
 Wat wil je voor jezelf uit de test meenemen? Schrijf het neer bij de lampjes.

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

4. Sta even stil bij jullie klasgroep.
 Wat waren jullie topmomenten als klas? 
 Dit jaar of een vroeger jaar, als jullie dan ook al een klas vormden. 
 Schrijf elk twee momenten op.

 

 

 Bespreek ze achteraf klassikaal. 
 Stel een top drie op.
 Wat was het ultieme klasmoment?

 Ï 

 Ï 

 Ï 



Hoe gaan wij om met pesten? (3)

5. Maak samen met de klas een actieplan tegen pesten.
 Verzamel klassikaal ideeën. Hoe gaan jullie om met plagen? Met pesten?
 In de klas? Op school?
 Heb je het pestbeleid van de school al eens gelezen?

6. Ken je Wat Wat al?
 Surf naar https://www.watwat.be/pesten en ga op ontdekking.
 Misschien vind je hier nog enkele antwoorden op je vragen.
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Antistoffen doden virus (1)

1. Wat is de bedoeling van een vaccin?  
 Vul de zinnen aan.

 De bedoeling van een vaccin is je lichaam 

 

 Het leert je lichaam om  

 

 Als je later besmet zou raken, zullen de antistoffen 

2. Er bestaan 3 soorten coronavaccins. 
 Vul de tabel aan.

a. Vaccins: b. Vaccins: c. Vaccins:

Ï Pfizer/BioNTech

Ï 

Ï 

Ï AstraZeneca

Ï 

Ï 

(komt er pas ten vroegste volgend 

jaar)

Werking: Werking: Werking: 

3. Beschrijf wat je op deze afbeelding ziet.



4. Wie wordt in België het eerst gevaccineerd? Waarom?

 

5. Wie is daarna aan de beurt om gevaccineerd te worden? 
 In welke volgorde?
 Tip: https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren 

 

6. Sommige mensen willen niet gevaccineerd worden. 
 Welke redenen kunnen ze hiervoor hebben, denk jij?

 

 

7. Voorlopig worden enkel mensen boven de 18 jaar gevaccineerd. 
 Stel dat de leeftijd verlaagd wordt en dat jij ook de mogelijkheid hebt om je te laten vaccineren. 
 Zou je dat doen? Waarom (niet)? 

 

Antistoffen doden virus (2)
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1. Via het Kits-artikel kwam je heel wat te weten over het Chinees Nieuwjaar.
 Vul in.

 Ï a. Nieuwjaar 2021: 

 Ï b. Jaartal: 

 Ï c. Dierenriem: 

 Ï d. Welke rituelen kent het Chinees Nieuwjaar?

 

 

2. We vergelijken de Chinese kalender met de onze en andere kalenders
 (christelijke kalender, islamitische kalender, joodse kalender, boeddhistische jaartelling …).
 We beschrijven 1 kalender aan de hand van deze tabel. 

Aftellen maar … (1)

KALENDER

Welk jaar zijn we nu volgens deze kalender?

De start van de jaartelling ging gepaard met deze gebeurtenis:

Nieuwjaar is dit jaar op deze datum: 

Naam van het nieuwjaarsfeest: 

Voornaamste rituelen op het nieuwjaarsfeest:

Maan of zonnekalender: 

 • TIP: Je kan ook steeds andere belangrijke weetjes meegeven in je presentatie. 



3. 2021 is het jaar van de Os
 a. Welke karaktereigenschappen heeft iemand die in het jaar van de Os  
 geboren wordt volgens de Chinese horoscoop? Geef er 3.

 Ï 

 Ï 

 Ï 

 b. Welk dier ben jij volgens de Chinese horoscoop? 

 Zoek 5 karaktereigenschappen van dit dier op en kijk of ze kloppen met hoe jij jezelf ziet.

Aftellen maar … (2)

VAN TOEPASSING: NIET VAN TOEPASSING:
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Sluit aan bij de Kits-krant van 28 januari 2021.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welke naam hangt aan de ‘niet-Bobsleutelhanger’?
  a. De naam van een kind dat al fietsend omkwam in het verkeer.
  b. De naam van een kind dat werd doodgereden door een vrachtwagen.
  c. De naam van een kind dat omkwam door een dronken chauffeur.

2. Welk ritueel van het Chinees Nieuwjaar moet al het slechte van het vorige jaar verjagen?
  a. De bezem.
  b. De leeuwendans.
  c. De rode lantaarn.

3. Welk boek leent er zich goed toe om te praten over pesten?
  a. Een pester om de hoek.
  b. Een koekje van eigen deeg.
  c. Pesten – A tot Z.

4. Wat voerde Karel de Grote onder meer in?
  a. Het gebruik van het alfabet zoals wij dat kennen.
  b. Het gebruik van de christelijke kalender.
  c. Het gebruik van bronzen munten.

5. Wat wil het Huis van Alijn graag ontvangen?
  a. Foto’s van tienerkamers uit de jaren 80, met mensen op.
  b. Foto’s van heel recente tienerkamers, met mensen op.
  c. Foto’s van tienerkamers van de jaren 80 tot nu, zonder mensen op.

6. Welke reis is niet-essentieel?
  a. Een reis naar Nederland om medische redenen.
  b. Een familiebezoek aan je ouders die in Frankrijk wonen.
  c. Een reis naar het Duitse bedrijf waarvoor je werkt.

7. Waar haalde León De Leeuw inspiratie voor zijn actie?
  a. De leerkracht hield een klasgesprek over hoe kinderen daklozen kunnen helpen.
  b. Hij zag een reportage op tv over een jongen die hetzelfde deed in Los Angeles.
  c. Hij las een verhaal in de krant over een jongen die hetzelfde deed in Seattle.

8. Wie mag er officieel nog geen account aanmaken op TikTok?
  a. Een Italiaanse jongen van 10 jaar.
  b. Een Frans meisje van 12 jaar.
  c. Beide.

9. Welke bedrijven maken een vaccin dat op dezelfde manier werkt?
  a. Pfizer/BioNTech en Moderna
  b. Pfizer/BioNTech en Johnson&Johnson
  c. Sanofi/GFK en AstraZeneca

10. Welke bewering over AI Gahaku is waar?
  a. Deze Japanse kunstenaar maakt je portret in alle mogelijke stijlen met behulp van een nieuwe robot.
  b. Deze Japanse kunstenaar gebruikt een ingewikkeld computerprogramma om je portret in alle mogelijke 

stijlen te maken.
  c. Deze Japanse software maakt je portret in alle mogelijke stijlen met behulp van kunstmatige intelligentie.

Kits Nieuwsquiz 10
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