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Uitgewerkte lessuggesties

1. Minder loketten
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Minder loketten in stations’ op 

pag. 1.
• Motivatie
 In de media werd uitvoerig ingegaan op de 

aankondiging van de NMBS dat ze de loketten in 44 
stations wilde sluiten tegen het einde van het jaar. 
Verschillende organisaties en personen reageerden 
verontwaardigd, tot en met de minister van Mobiliteit. 
Omdat die haar afviel, sprak NMBS-baas Sophie 
Dutordoir van een grote vertrouwensbreuk. We 
grijpen dit artikel aan om te werken aan begrijpend 
lezen (artikel, uurregeling treinlijn) en IT (praktische 
informatie opzoeken op het internet).

• Doelstellingen
 - De leerlingen reproduceren gegevens uit een geschreven 

boodschap en geven die ook weer.
 - De leerlingen kunnen een eigen mening formuleren.
 - De leerlingen lezen een tijdsregeling van een treinlijn.
 - De leerlingen zoeken op het internet praktische informatie 

op (plannen van een treinreis).
 - De leerlingen durven navigeren binnen een website.
• Werkwijze
 - Instap: Duid de mogelijke sluiting van de loketten in 

Belgische stations heel kort. Welke leerlingen hebben hier 
iets over gehoord? Laat hen aan het woord komen. 

 - Kern: De leerlingen gaan per twee aan de slag. Ze lezen 
het Kits-artikel op pag. 1: ‘Minder loketten in stations?’ en 
verwerken het aan de hand van de eerste drie opdrachten. 
Dit wordt gevolgd door een korte bespreking. Hierna 
lezen de leerlingen het nieuwbericht op de website VRT 
NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/01/nmbs-
sluit-dit-jaar-loketten-in-44-stations/. De leerlingen 
verwoorden gelijkenissen en verschillen tussen de twee 
informatiebronnen. Op de kaart zoeken ze drie stations in 
de buurt waar de loketten verdwijnen. 

 Daarna vraag je de leerlingen wie thuis al een treinreis 
gepland heeft (tickets gekocht heeft) op de website van de 
NMBS of via de app. Verwoord dat dit vroeger niet kon en 
dat de regelingen van alle treinlijnen vroeger in een boek 
gebundeld waren. Die regelingen vind je nu op de website 
van de NMBS. Toon een voorbeeld en bespreek hoe het 
werkt. Bespreek ook dat je bij het navigeren zaken moet 
durven (trial and error). Daarna gaan de leerlingen per 
twee aan de slag met de laatste twee opdrachten van de 

werkbladen. Hierbij gebruiken ze een pc, laptop of tablet.
• Interessante artikels:
 - https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/04/sluiting-

loketten-in-44-stations-nmbs-topvrouw-dutordoir-
dient/ 

 - https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/07/men-
had-duidelijk-de-overtuiging-dat-het-besluit-werd-
gedragen-d/ 

 - https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/08/minister-en-
spoorbaas-leggen-ruzie-over-loketsluitingen-bij-en-d/ 

2. Nieuwe munten
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Nieuwe munten’ op pag. 2.
• Motivatie
 Sinds 2002 betalen we in heel wat landen van 

de Europese Unie met de euro. Er werden zeven 
bankbiljetten en acht munten ontworpen. De biljetten 
zijn in alle landen van de eurozone hetzelfde. De munten 
hebben een identieke zijde, en de andere kant verwijst 
naar een specifiek land. Toen de euro net ingevoerd was, 
had je in België alleen muntstukken met onze koning op 
de achterkant. Door reizen en handel zijn alle munten 
over de hele EU verspreid geraakt. Maar voordat we 
met geld betaalden, bestond er ruilhandel. Kennen de 
leerlingen ook dit principe? Wat maakt dat betalen met 
geld veel gemakkelijker is dan ruilen? In deze les leren 
de leerlingen de geschiedenis van het geld, de euro en 
Keizer Karel kennen. 

 Het is een les waarin Wereldoriëntatie (geschiedenis, 
aardrijkskunde, economie) en Nederlands (begrijpend 
lezen, luisteren …) hand in hand gaan. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen geven aan van welk land een euromunt 

afkomstig is.
 - De lln. beschrijven aandachtig wat er op een munt staat 

afgebeeld.
 - De lln. halen antwoorden uit een gelezen tekst. 
 - De lln. ontwerpen een eigen munt. 
• Werkwijze
 - Instap: Breng zelf een spaarpot mee met enkele munten 

van 2 euro in. Vraag aan de leerlingen wie thuis een 
spaarpot heeft met muntjes in. Laat hen even vertellen 
of ze zakgeld krijgen en op welke manier ze sparen. 



Bekijk hierna een filmpje dat uitlegt hoe de evolutie van 
ruilhandel tot betalen met geld tot stand gekomen is: 
https://www.youtube.com/watch?v=lfCJgY8mv7A 

 Weten de leerlingen dat de Europeanen voor 2002 niet 
met de euro betaalden, maar met een andere munt en dat 
elk land een eigen munteenheid had? Wie weet nog hoe de 
munt van België vroeger heette? (Belgische frank)  
Bekijk klassikaal dit filmpje:

 https://www.youtube.com/watch?v=cjfUsUbtssw 
 Extra filmpjes ter info: 
 - https://www.youtube.com/watch?v=c3Hp35G-ygw
 - https://www.youtube.com/watch?v=iqaFFAufdIY
 (tot 1 min. 47)
 - https://www.youtube.com/watch?v=zRTT9xODEaE 
 - Kern: Maak nu de eerste twee opdrachten van het 

werkblad. Voor opdracht 2 laat je de muntstukken van 2 
euro uit de instap rondgaan. (Zorg wel dat je ze allemaal 
terugkrijgt.) Vertel de leerlingen dat er nieuwe munten 
zullen worden gemaakt. Laat hen raden wie erop zal 
worden afgebeeld. Lees nu klassikaal het artikel op pag. 2 
van Kits. Vervolgens lossen de leerlingen opdracht 3 op. 
Waarschijnlijk kennen veel kinderen Keizer Karel niet. 
Bekijk klassikaal dit filmpje: https://schooltv.nl/video/het-
klokhuis-canon-karel-de-vijfde/#q=keizer%20karel 

 Indien je graag meer te weten komt over de gouden carolus, 
vind je hier meer info: https://www.nbbmuseum.be/
nl/2013/06/the-carolus-guilder-an-imperial-coin.htm 

 - Slot: Nu de leerlingen heel wat bijgeleerd hebben over 
munten is het aan hen om hun creativiteit tentoon te 
spreiden. Als zij de opdracht zouden krijgen om een nieuwe 
munt te ontwerpen (voor België), wie of wat zouden ze dan 
kiezen en waarom? Ze moeten een goede reden hebben 
waarom een bepaalde persoon of voorwerp het verdient om 
op een euromunt te komen. Achteraf stellen de leerlingen 
hun eigen ontwerp voor aan hun medeleerlingen. 

3. Gezocht: hulp voor het onderwijs! 

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Geld voor helpende handen’ op 

pag. 2. 
• Motivatie
 Experten vrezen dat de leerachterstand door de 

coronapandemie niet meer in te halen is. Nochtans 
zetten de scholen alle middelen in om dit probleem te 
verhelpen. In dit artikel zien we hoe de minister van 
Onderwijs de leerachterstand wil aanpakken. Met het 
werkblad polsen we onder meer naar hoe de leerlingen 
de leerachterstand voelen, hoe ze de oplossingen zien die 
de school aanbiedt en wat hun vrees is. Ook de structuur 
van het Vlaamse onderwijsveld wordt onder de loep 
genomen. Dit werkblad kan gebruikt worden in een les 
PAV, Nederlands …

• Doelstellingen
 - De leerlingen zoeken antwoorden op vragen in een artikel. 
 - De lln. zetten het Vlaamse onderwijsveld in een schema. 
 - De lln. plaatsen hun eigen school binnen het Vlaamse 

onderwijsveld. 
 - De lln. brengen hun persoonlijke ervaringen onder 

woorden.
• Werkwijze
 - Instap: Toon dit filmpje https://fb.watch/3wNy5-Dq5Q/ 

en bespreek achteraf de reacties van enkele leerlingen uit 
het filmpje. Herkennen jouw leerlingen zich hierin, of net 
niet?

 - Kern: Hierna lezen de leerlingen het Kits-artikel 
individueel. De eerste opdracht wordt individueel 
opgelost; de tweede opdracht in duovorm. De bedoeling 
is dat de leerlingen op hun eigen manier de structuur 
van het Vlaamse onderwijsveld in een schema zetten. 
Ze kiezen zelf in welke vorm ze dit willen doen. Bij 
de derde opdracht wordt er gevraagd naar de eigen 
bevindingen van de leerlingen. Ze vullen de zinnen aan 
met betrekking tot hun eigen situatie. Op die manier 
peilen we naar hun persoonlijke kijk op een eventuele 
leerachterstand. Daarna kunnen de leerlingen hun ei 
verder kwijt in een klasgesprek. Een luisterend oor van de 
leerkracht en de klasgenoten kan wonderen doen. 

• Tip
 Verzamel enkele tips van de leerlingen om de 

leerachterstand om te buigen. Maak er een affiche van die 
je in de klas ophangt. Veel succes aan iedereen!

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Minder loketten
1. a. de NMBS
 b. In 44 stations zullen de loketten verdwijnen tegen het 

einde van het jaar.
 c. Steeds minder mensen kopen een ticket aan het loket 

in een station.
 d. 32,6%
2. a. de Vlaamse Ouderenraad
 b. Veel ouderen zijn nog niet thuis in de digitale wereld. / 

Veel ouderen zijn het niet gewoon om iets te kopen aan 
een automaat (en dat zorgt voor stress).

 c. de organisatie TreinTramBus
 d. Sommige mensen willen aan het loket uitleg vragen 

over dienstregelingen en overstappen.
3. a. de minister van Mobiliteit
 b. De baas van de NMBS zegt dat dit besluit vooraf met 

de minister werd afgesproken. Ze is niet blij dat hij nu 
opeens afwijzend reageert.

4. a. eigen antwoord
 b. een ticket kopen via de website, via de app, aan een 

automaat in het station
 c. eigen antwoord
5. 1. van Leuven naar Mechelen
 2. van Leuven naar Gent-Sint-Pieters / 1uur17min. / 

6 tussenhaltes / 3 minuten
 3. 8uur52min.
6 kortste rit: 1uur43 min. / 2 x overstappen / Londerzeel 

(12 min.) en Gent-Sint-Pieters (7 min.)
 langste rit: 2uur00min.

2. Nieuwe munten? 
1. Nederland – Amsterdam – gulden / Griekenland 

– Athene – drachme / Spanje – Madrid – peseta / 
Frankrijk – Parijs – Franse frank / Duitsland – Berlijn – 
mark

3. Koning Filip samen met groothertog Henri van 
Luxemburg / Deze munt wordt uitgebracht ter 
gelegenheid van de honderdste verjaardag van de 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. / Keizer 
Karel / Hij voerde 500 jaar geleden een eenheidsmunt in 
zijn hele rijk in, de gouden carolus.

2. en 4. eigen creativiteit

3. Gezocht: hulp voor het onderwijs!
1. a. Door de coronapandemie krijgen de leerkrachten de 

leerachterstand dit schooljaar niet meer weggewerkt. – 
b. Minister van Onderwijs Ben Weyts trekt 10 miljoen 
euro uit om gepensioneerde leerkrachten en deeltijdse 
leerkrachten aan te trekken. Zij moeten de leerkrachten 
bij staan. – c. Grootouders mogen slechts één kleinkind 
als knuffelcontact hebben. Dat maakt het wat vreemd 
dat ze nu wel voor een hele klas met kinderen mogen 
staan.

2. a. Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
 b. 
 s 1. Officieel onderwijs (door de overheid)
   (Moet tot het einde van de leerplicht de keuze in 
   godsdienst laten)
  • Net 1: Gemeenschapsonderwijs
  • Net 2: Gesubsidieerd officieel onderwijs
    * Koepel van Steden en Gemeenten
    * Provinciaal onderwijs Vlaanderen
 s 2. Vrij onderwijs (niet door de overheid) 
   (Meestal verbonden aan een godsdienst, maar niet
   altijd)
   • Net: Het gesubsidieerd vrij onderwijs
    * Koepel: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
    * Overlegplatform: Overleg Kleine 
       Onderwijsverstrekkers (OKO)
  - Federatie van Onafhankelijke
   Pluralistische Emancipatorische
   Methodescholen (FOPEM)
  - Federatie Steinerscholen
  - Raad van Inrichtende Machten
   van het Protestants-Christelijk Onderwijs
   (IPCO)
  - Vlaams Onderwijs OverlegPlatform
   (VOOP)
  * Scholen niet aangesloten bij een koepel
 c. eigen antwoorden
3. eigen antwoorden

4. Kits Nieuwsquiz 11 
1. b – 2. c – 3. b – 4. a – 5. b 
6. c – 7. b – 8. a – 9. c – 10. c 

Sleutel bij de werkbladen



Minder loketten (1)

1. In het Kits- artikel gaat het over een beslissing.
 a. Wie nam de beslissing?

 b. Wat werd er beslist?

 c. Waarom werd dit beslist?

 d. Druk 44 op 135 uit in % (gebruik je ZRM). Dat is  % .

2. Op de beslissing volgde een verontwaardigde reactie vanuit twee organisaties.
 a. Wat is de ene organisatie?

 b. Wat zijn hun argumenten tegen de beslissing?

 c. Wat is de andere organisatie?

 d. Wat is hun argument tegen de beslissing?

3. a. Wie reageerde er ook afwijzend op de beslissing?

 b. Waarom spreekt de baas van de NMBS van een vertrouwensbreuk?
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4. a. Wat is je eigen mening over de beslissing?

 b. Weet jij het? Hoe kan je een treinticket aanschaffen als er in het station waar je vertrekt geen loket meer is?

 c. Hou het nieuws hierover de komende tijd in de gaten.
 Wordt de beslissing teruggedraaid, of gaat de sluiting door?

5. Treinregelingen lezen
 Neem de bijlage erbij.
 Op de website van de NMBS kan je de treinregelingen van alle treinlijnen raadplegen.

 1. De trein L2757 rijdt van  naar 

 2. De trein IC4129 rijdt van  naar 

 De treinrit duurt 

 Hoeveel tussenhaltes zijn er tijdens deze treinrit? 

 Deze trein houdt in Dendermonde een tussenstop van  minuten.

 3. Een vrouw uit Buggenhout gaat naar Gent om te shoppen. Ze zou graag rond 10 uur in Gent zijn.

 Wanneer vertrekt haar trein in het station van Buggenhout? 

6. Treinreis plannen
 Stel: je woont dicht bij het station van Buggenhout. 
 Je wil tijdens de paasvakantie op 14 april een dagje naar Oostende gaan. 
 Plan je treinreis op de website van de NMBS. Je merkt dat er 2 verschillende ritten zijn.

Minder loketten (2)

Kortste rit in tijd Langste rit in tijd
Duur

Aantal keer overstappen

Overstapstations  
(+ overstaptijd)
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Minder loketten (bijlage)



Land: 

Hoofdstad: 

Vroegere  
munteenheid:

Nieuwe munten
1. Bekijk de munten aandachtig.
 Noteer uit welk land elke munt afkomstig is. 
 

2. Maak een afdruk van de munt van België.

STAP 1: 
Leg een € 2,00 muntstuk van België onder de portemonnee.

STAP 2: 
Kleur met kleurpotlood over de portemonnee,  
zodat je een afdruk van de munt krijgt. 

STAP 3: 
Beschrijf wat je op de munt ziet. 
Welk jaartal staat er op de munt? 

Wie staat er afgebeeld op de munt? 

3. Nieuwe munten 
 Munt 1: Welke personen zullen afgebeeld staan op de nieuwe munt?  

 Munt 1: Voor welke gelegenheid komt deze nieuwe munt er?

 Munt 2: Welke persoon zal afgebeeld staan op de tweede munt?

 Munt 2: Wat heeft deze persoon met onze geschiedenis te maken?

4. Teken je eigen munt.
 Geef ook de reden waarom deze persoon / voorwerp het verdient om op
 een munt afgebeeld te worden. 

 Ik tekende  op mijn munt

 omdat 



Gezocht: hulp voor het onderwijs!
1. Zoek op in het Kits-artikel.

 a. Door de coronacrisis is er een groot probleem ontstaan. Weet jij welk probleem?

 b. Welke oplossing ziet minister van Onderwijs Ben Weyts?

 

 c. Bij deze oplossing hoort een punt van kritiek. Verklaar? 

 

2. In het artikel is er sprake van een onderwijskoepel die het initiatief van minister Weyts toejuicht.

 a. Over welke koepel gaat het? 

 b. Kan je aan de hand van de informatie op deze pagina
 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/officieel-en-vrij-onderwijs-onderwijsnetten-en-koepels#netten-koepels
 het Vlaamse onderwijsveld in een schema gieten? 

5 Tip: Hou rekening met de verschillende niveaus.

 c. Kan je nu achterhalen waar jouw school zich situeert binnen het Vlaamse onderwijsveld? 

 e Officieel of vrij onderwijs 

 e Onderwijsnet 

 e Koepel of organisatie 

3. Reflectieoefening.
 Vul deze zinnen aan. 
 a. Ik merk bij mezelf een leerachterstand door de coronapandemie. Dit uit zich in ...

 

 b. Ik merk dat mijn school de leerachterstand probeert weg te werken. Dit zijn de initiatieven ...

 

 c. Mijn grootste vrees is dat mijn leertraject door de coronopandemie ...

 

5 Tip: Achteraf mag je je persoonlijke situatie toelichten aan de rest van de klas. 
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Sluit aan bij de Kits-krant van 10 februari 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welke bewering over Tuzq is waar?
  a. Dit is de artiestennaam van Lars Van Kauwenheuvel.
  b. Deze kunstenaar is lid van de groep Treepack.
  c. Deze kunstenaar schilderde een vos en paardenbloemen op de zijgevel van een feestzaal.

2. Welke materialen verwerkt Jen Ellis in haar wanten?
  a. Oude sjaals en gerecycleerde plastic flessen.
  b. Oude truien en vulling van dekbedden.
  c. Gerecycleerde plastic flessen en oude truien.

3. Hoeveel stations met een loket zullen er begin 2022 nog zijn (als er niets meer verandert aan de regeling)?
  a. 95
  b. 91
  c. 89

4. Wie staat niet op 1 van de nieuwe munten van 2 euro?
  a. Koning Willem-Alexander
  b. Koning Filip
  c. Keizer Karel

5. Hoe wil minister van Onderwijs Ben Weyts de leerachterstand aanpakken?
  a. Alle leerkrachten mogen een deel van de leerstof schrappen.
  b. Hij trekt geld uit om extra mensen in te schakelen in het onderwijs.
  c. Hij wil alle lesdagen een uur langer maken.

6. Wat was een nadeel van de oudste soort brandblussers, de ‘granaten’?
  a. Ze konden alleen heel kleine branden blussen.
  b. Ze waren enorm zwaar; bijna niemand kon ze optillen.
  c. Ze beschadigden alle meubels.

7. Waarom hebben Duitse onderzoekers een slak naar Greta Thunberg vernoemd?
  a. Om de spot te drijven met het Zweedse klimaatmeisje.
  b. Om respect te tonen voor het Zweedse klimaatmeisje.
  c. Omdat dieren altijd vernoemd worden naar mensen die genomineerd waren voor een Nobelprijs.

8. Welke spitstechnologie gebruikt de Perseverance bij zijn landing op Mars?
  a. Afremrakketten, een vliegende kraan, een parachute en een hitteschild.
  b. Een hitteschild, een reddingsboei, een vliegende kraan en afremrakketten.
  c. Een parachute, een hitteschild, afremrakketten en een reddingsboei.

9. Welke zin vat het boek De jongen, de mol, de vos en het paard goed samen?
  a. Een jongen en drie dieren komen elkaar tegen en beleven samen een groot avontuur.
  b. Het is een kinderboek waarin een jongen en drie dieren praten over allerlei zaken, waaronder de dood.
  c. Een jongen en drie dieren komen elkaar tegen en praten over wat belangrijk is in het leven.

10. Wat is er speciaal aan de naakte molratten?
  a. Ze leven in kolonies met een koning en een koningin.
  b. Ze leven in kolonies. Meerdere kolonies hebben hetzelfde dialect.
  c. Ze leven in kolonies; elke kolonie heeft een eigen dialect.

Kits Nieuwsquiz 11
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