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1. Vlaamse Week Tegen Pesten
 - stellingenspel
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Anders zijn is een risico’ op pag. 1.
• Motivatie
 Elke school streeft naar een hoog welbevinden bij de 

leerlingen. Toch is het leven op school voor een deel van 
de leerlingen geen pretje. Pesten is en blijft één van de 
grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen 
en jongeren. Ook op school. Uit onderzoek blijkt dat in 
Vlaanderen één kind op de zes gepest wordt. Bijna één 
kind op de 30 heeft er dagelijks mee te maken. 
(Cyber-)pesten blijft tot de dag van vandaag een 
hardnekkig probleem. De Vlaamse Week Tegen Pesten 
is een van de initiatieven waarbij scholen aan specifieke 
preventie kunnen doen (naast werk maken van algemene 
preventie: een warm schoolklimaat, verbindende 
communicatie op basis van evenwaardigheid, lessen 
sociale competenties ...) De les sluit aan bij het 
leerdomein Mens en maatschappij en bij de socio-
emotionele ontwikkeling.

• Doelstellingen
 - De leerlingen verwoorden wat hun definitie van pesten is 

(vergelijken met plagen).
 - De lln. beoordelen het eigen klasklimaat met betrekking 

tot pestgedrag.
 - De lln. formuleren een eigen mening bij stellingen met 

betrekking tot pesten.
 - De lln. kunnen een groepsgesprek voeren. 
• Werkwijze
 - Kopieer vooraf het werkblad (voor elk gespreksgroepje 

1 kopie). Knip de kaartjes uit en stop ze in een envelop 
(1 envelop per groepje).

 - Start de les met het artikel in Kits. Bespreek het thema 
van de Vlaamse Week Tegen Pesten. Laat de leerlingen 
ervaringen, meningen uitwisselen. Wat is volgens hen 
de definitie van ‘pesten’ (tegenover ‘plagen’)? Ga even 
dieper in op ‘cyberpesten’. (Bekijk eventueel een filmpje 
op de website Kies kleur tegen pesten.) Daarna geef 
je de instructie voor het stellingenspel. De klas wordt 
in groepjes van 3 of 4 leerlingen verdeeld. Elk groepje 

krijgt een envelop met 12 stellingen. De kaartjes worden 
met de tekst naar onder gelegd. Dan start de eerste 
stellingenronde. Elk lid van het groepje neemt een kaartje. 
Na een tweetal minuten zelfbezinning (opinievorming) 
bij de stelling lezen de leden elk om beurt hun stelling 
en formuleren hun mening. De andere leerlingen mogen 
daarna reageren op de mening (gaan zij akkoord, zien 
zij dit anders, hebben ze een eigen aanvulling ...). Als 
iedereen aan de beurt is geweest, begint een volgende 
stellingenronde. Na het stellingenspel krijgen de leerlingen 
de vraag hoe ze het eigen klasklimaat beoordelen met 
betrekking tot pesten. Na het klasgesprek worden pluimen 
uitgedeeld (wat doen we goed?) en/of werkpunten voor de 
klas geformuleerd (wat kan nog beter?).

• Meer info
 - kieskleurtegenpesten.be/over-pesten 
 - www.grenswijs.be/wat-pesten 
 - www.vrijclb.be/thema/pesten 
 - www.klasse.be/thema/pesten 
 - www.klascement.net/map/pesten 

2. Geen broodjeaap!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Dokter aap’ op pag. 4
• Motivatie
 In het Kits-artikel lezen we dat bepaalde chimpansees 

insecten gebruiken als wondhelend middel. In ons 
veranderende klimaat is het raadzaam om af en toe 
stil te staan bij ‘de wonderen der natuur’. Mensapen 
zijn interessante dieren en staan in de evolutie het 
dichtst bij de mensen. De leerlingen zullen dan ook 
vol verwondering over ze lezen en leren! Ook de 
gedrevenheid van Jane Goodall – die veel onderzoek 
deed naar chimpansees – mag hierbij niet ontbreken. 
De werkbladen kunnen gebruikt worden in een les 
Wereldoriëntatie, onderdeel ‘Mens en natuur’.

• Doelstellingen
 - De leerlingen onderzoeken de verschillende mensapen.
 - De lln. maken kennis met het werk van Jane Goodall. 
 - De lln. ontdekken verschillende manieren van 

medicijngebruik bij dieren. 

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 websleutel van de laatste Kits-krant in.

Uitgewerkte lessuggesties



• Werkwijze
 - Vooraf: Test de link en ga al eens op tocht door de 

beroemde plaatsen van het Gombe stream research center 
– de plek waar Jane Goodall haar onderzoek verrichtte. Je 
krijgt info en kan doorklikken op verschillende plaatsen. 

 https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/
streetview/treks/gombe-tanzania/ 

 Eventueel verzamel je extra boeken over mensapen en/of 
Jane Goodall.

 Voorzie ook enkele computers. 
 - Instap: De leerlingen lezen het artikel ‘dokter aap’. 
 - Waarover gaat het artikel? 
 - Ken je nog dieren die de natuur gebruiken om zich te 

verzorgen, te genezen ...? 
 - Wat weet je over chimpansees? (mensapen: geen staart, 

intelligent, gelijkenis met bonobo’s) 
 - Ken je andere mensapen? (bonobo, gorilla, orang-oetan) 
 - Ken je Jane Goodall? (Een vrouw die in Tanzania 

onderzoek deed door jarenlang een groep chimpansees te 
observeren.) 

 - Wat betekent een broodjeaap(verhaal)? (een verzonnen 
verhaal)

 - Kern: Toon het filmpje over Jane Goodall:
 https://www.youtube.com/watch?v=qVkCQRy42h4 
 Geef nog extra info: 
 Jane Goodall wilde de chimpansees echt leren kennen, niet 

van op een afstand met een verrekijker. Daarvoor moest ze 
heel dicht kunnen komen en aanvaard worden in de groep. 
Hiervoor richtte ze de ‘bananenclub’ op. Ze bracht elke 
dag op hetzelfde uur bananen mee voor de apen. Hierdoor 
slaagde ze erin om opgenomen te worden in de groep. Zo 
ontdekte ze dat chimpansees meer dan 20 verschillende 
geluiden maken, gereedschap gebruiken, rituelen hebben 
en geen vegetariërs zijn. 

 De leerlingen gaan nu – zoals Jane Goodall – mensapen 
onderzoeken. Onderaan deze site kan je doorklikken 
naar de 4 verschillende mensapen: 

 https://www.janegoodall.be/doe-mee/jeugd/
hulpbronnen/chimpansees-en-mensapen 

 Verdeel de klas in 4 verschillende onderzoekteams – 
1 team per apensoort. De leerlingen vergaren info over 
hun aap en vullen de onderzoeksfiche in. (opdracht 1) 
Wie klaar is, maakt ook de volgende opdrachten. 

 - Slot: De onderzoeksteams stellen hun werk aan de 
anderen voor. En/of als beloning voor hun onderzoek 
mogen de leerlingen ‘achter de schermen’ bij Jane 
Goodall kijken met hun onderzoeksteam:  
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/
streetview/treks/gombe-tanzania/ 

 Geschatte tijdsduur: 80 minuten
 • Tips: 
 - De documentaire Jane is een mooie aanvulling op de 

lesinhoud. (National Geographic – 90 min.)
 - Ga op uitstap naar een dierenpark en observeer er de 

apen, net als Jane Goodall.
 - De onderzoeksteams kunnen eventueel een presentatie 

geven over hun werk. Ze kunnen een brochure 
uitwerken, een powerpointpresentatie maken, een 
filmpje … Misschien kan dit wel aan andere klassen 
worden voorgesteld? 

 - Een leuk filmpje over het verschil bonobo 
(Planckendael) en chimpansee (Zoo):

 https://www.youtube.com/watch?v=Zw_dCZnjyeM 

3. Shirtjes voor Senegal
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘FC Mere in Senegal’ op pag. 2.
• Motivatie
 In dit artikel wordt fijn beschreven hoe een initiatief van 

een individu kan leiden tot een mooie daad voor mensen 
die het moeilijker hebben. Via de werkbladen zetten 
we niet alleen het initiatief van Dries De Waele in de 
kijker, maar ook andere soortgelijke projecten. Daarnaast 
maken we de vergelijking tussen Senegal en België op het 
vlak van regeringsvorm, bevolkingsaantal, oppervlakte, 
godsdienst … De werkbladen kunnen gebruikt worden in 
een les PAV of MAVO.

• Doelstellingen
 - De leerlingen beantwoorden vragen in hun eigen 

woorden.
 - De lln. vergelijken enkele parameters van Senegal en 

België.
 - De lln. geven de gevraagde gegevens uit de HDI van de 

Verenigde Naties.
 - De lln. kiezen een liefdadigheidsproject en zetten 

het gekozen project in de kijker door middel van een 
presentatie.

• Werkwijze
 - Instap: Toon het volgende filmpje aan de klas: 

www.youtube.com/watch?v=OgCErSYNCm4.
 Vraag of de leerlingen dit fragment herkennen en of ze er 

meer over kunnen vertellen. Het feit dat Senegal dit jaar 
de Africa Cup gewonnen heeft, toont de voetbalgekte van 
dit land aan. Dat zorgt voor een perfecte overgang naar 
het artikel in de Kitskrant. Tijdens de opdrachten kan de 
afbeelding getoond worden van de Senegalese jongeren 
in de voetbaltenue van FC Mere:  
https://images.vrt.be/width1280/2022/02/09/5073d395-
89b0-11ec-b07d-02b7b76bf47f.jpg

 - Kern: De eerste opdracht wordt individueel opgelost. 
Daarna worden de antwoorden klassikaal overlopen. 
Voor de tweede opdracht wordt de klas in groepjes van 2 
verdeeld en vergelijken de duo’s de 2 landen met mekaar. 
Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een computer 
met internetverbinding. Voor de derde opdracht gaan de 
duo’s op zoek naar een soortgelijk project als het project 
van Dries De Waele. Ze stellen dit project voor aan de 
andere leerlingen door middel van een (powerpoint)
presentatie. 

• Tip 
 Het gekozen project kan het ‘project in de kijker’ worden, 

waarbij de hele klas acties gaat ondernemen om dit 
project te ondersteunen. 



2. Geen broodjeaap!
1. eigen antwoorden 
2. Goliath, Humphrey, Rodolf, Leakey, Mike (wijzerzin)
3. 1. feit – 2. fabel (slechts 110 calorieën in een banaan) – 
 3. fabel (50 kg!) – 4. feit – 5. feit
4. eigen antwoorden

3. Shirtjes voor Senegal
1. a. Senegal is een arm land in Afrika. Voetbal is er 

ontzettend populair. Maar de meeste mensen hebben geen 
geld om een goede sportuitrusting te kopen. / b. Toen Dries 
De Waele een aantal jaren geleden in Senegal op reis was, 
raakte hij aan de praat met een lokale barman. Algauw 
begonnen ze te praten over voetbal, een passie van beide 
mannen. Dries vernam dat de Senegalezen echt gek zijn van 
voetbal. Maar dat de jonge voetballers geen goede uitrusting 
hebben. / c. De zonen van Dries De Waele voetballen bij FC 
Mere. Elk jaar heeft de club andere sponsors, en daardoor 
wordt de sportuitrusting elk jaar vernieuwd. Het leek Dries 

een goed idee om de oude uitrusting naar Senegal te sturen.
2. a. presidentiële republiek, een republiek met een president 

als staatshoofd – constitutionele monarchie, een monarchie 
waarbij de positie van de monarch bepaald is in de 
grondwet (in België is die macht beperkt) / b. 196.722 – 6,5 
keer zo groot / c. 16,74 miljoen – 5 miljoen meer / d. islam 
– christendom / e. 168ste – 14de – armoede, analfabetisme, 
onderwijs en levensverwachting – Noorwegen – Niger

3. eigen antwoorden

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

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen



Vlaamse Week Tegen Pesten - 
stellingenspel

Pesten komt vaak 

voor op onze school,

in onze klas.

Ik vind het erg 

als iemand 

gepest wordt.

Het is moeilijk om 

het gedrag van 

een pester 

te veranderen.

Meelopers zijn 

bangeriken.

Pesters doen 

niets fout. De gepeste 

moet ervoor zorgen  

dat hij of zij niet 

gepest wordt.

Je bent een klikspaan 

als je de leerkracht

vertelt over 

pestgedrag.

Pesters zijn 

altijd stoer.

Ik kan een pester 

maar beter te vriend 

houden, dan word ik 

zelf niet gepest.

Met pesten doe je 

niemand pijn, 

dat is maar om eens 

goed te kunnen lachen.

De school 

moet pesters heel 

streng straffen.

Jongens pesten

anders dan meisjes.

Je moet niet ingaan 

tegen pesterijen.

Die gaan vanzelf

wel over.



Geen broodjeaap! (1)

1. Identiteitskaart van een mensaap
 Vind de juiste info op https://www.janegoodall.be/doe-mee/jeugd/hulpbronnen/chimpansees-en-mensapen 

Foto/tekening 
Kruis aan:

 chimpansee

 gorilla

 orang-oetan

 bonobo

De wetenschappelijke naam is:

 Zo zien ze eruit: 

 Hier leven ze:

 Dit eten ze: 

 Dit weet ik over de voortplanting: 

 Bedreiging? 

 Wat je zeker nog moet weten! 
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Geen broodjeaap! (2)

2. Raadsel
 Er zitten 5 chimpansees uit de groep van Jane Goodall in een cirkel.
 Ze kijken naar de banaan in het midden.
 Wie zit naast wie? Vul aan.

4. Wat denk je van deze medicijnen? 
 Dieren zijn echte dokters. Hoeveel sterren geef jij hun apothekerskennis? 

Vraag Feit Fabel

1. Iedereen denkt dat bananen aan een boom groeien. 
Maar eigenlijk groeien ze aan grote, kruidachtige planten. 

2. Bananen zijn ongezond want ze zitten boordevol suiker.

3. Bananen groeien in trossen van 10 kilo. 

4. Bananen zijn een soort bessen net als tomaten en meloenen. 

5. Van bananenvezels kan je kledij maken. 

1. Chimpansees eten ruwe bladeren om hun darmen
gezond te houden. De bladeren dienen als ‘rasp’.

2. Om bijtende insecten van hun lijf te houden, wrijven
kapucijnaapjes giftige duizendpoten over hun vacht.

3. Vogelsoorten gebruiken mierenzuur tegen insecten, 
mijten, schimmels en bacteriën. Ze laten hiervoor mieren
tussen hun veren krioelen door een ‘mierenbad’ te nemen.

4. Hoornkoralen zijn bedekt met een geneeskrachtig slijm.
Tuimelaars zwemmen graag tegen deze koralen aan om
zich in te smeren met deze ‘zalf ’.  

3. Bananenweetjes: feit of fabel 
 Om dichter bij de groep te komen, bracht Jane Goodall dagelijks bananen mee naar haar ‘bananenclub’.
 Wat denk jij over deze bananenweetjes? Feit of fabel? 

Rodolf zit niet naast Goliath.

Leakey zit tussen Mike en Rodolf.

Goliath zit aan de rechterkant van Humphrey.

©
 iS

to
ck

 - 
To

pV
ec

to
rs



Shirtjes voor Senegal (1)

1. Beantwoord deze vragen over het artikel in je eigen woorden.
 a. Wat is het probleem dat Dries De Waele constateerde?

 

 

 b. Hoe kwam hij dit te weten? 

 

 

 

 c. Welke oplossing zag Dries De Waele? 

 

 

 

2. We nemen het land Senegal even onder de loep. Kan je de volgende gegevens verzamelen?
 a. Welke regeringsvorm kent Senegal? 

 een constitutionele monarchie // een presidentiële republiek

 een parlementaire republiek // een absolute monarchie 

 Wat wordt er eigenlijk bedoeld met deze term?

 

 Welke regeringsvorm kent België? Wat houdt dat in? 

 

 

 b. Senegal heeft een oppervlakte van  km².

 Dat is circa  x zo groot // klein als België. 

 c. Senegal heeft een populatie van  inwoners.

 Dit zijn geschat ongeveer  inwoners meer // minder dan in België.

 d. De grootste levensbeschouwing is christendom // jodendom // islam // hindoeïsme // boeddhisme.

 In België is dat  .

 e. Op de HDI (Human Development Index van de Verenigde naties) staat Senegal op de  plaats.

 België, daarentegen, staat op de  plaats. Deze index meet voornamelijk  /

  /  /  (4 parameters).

  staat op de eerste plaats en  staat 

 op de laatste plaats van deze index.

 https://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking
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Shirtjes voor Senegal (2)

©
 F

re
ep

ik

3. Het project van Dries De Waele is bewonderingswaardig.
 En dit is slechts 1 van de vele initiatieven/projecten om de bevolking van Senegal te steunen.
 Ga op zoek naar een project dat jou zeer interessant lijkt om de bevolking van Senegal (of opentrekken naar
 andere ontwikkelingslanden) te steunen.

 a. Kies een project. 

 b. Wat houdt je project in?

 

 

 

 

 

 c. Aan de hand van een presentatie probeer je je klasgenoten te overtuigen van het belang van jouw project.



Sluit aan bij de Kits-krant nr. 11 - Februari 2022.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat is ‘Code rails’?
  a. Een strip die jongeren uitlegt hoe het treinsysteem in België werkt.
  b. Een escape game die jongeren uitlegt hoe je de trein neemt op een veilige manier.
  c. Een escape game die jongeren wil waarschuwen voor de gevaren van spoorlopen.

2. Wat is geen specifiek probleem voor mensen met een zeldzame ziekte?
  a. Ze vinden weinig betrouwbare informatie.
  b. Er zijn niet voldoende experten voor de medische opvolging.
  c. Ze moeten vaak lang wachten voor ze op consultatie bij een specialist kunnen.

3. Wat moet een koolstofboer onder meer doen?
  a. De bodem grondig bewerken en elk jaar andere gewassen verbouwen.
  b. Bomen en hagen aanplanten op of langs de percelen en de grond af en toe onbedekt laten.
  c. Elk jaar andere gewassen verbouwen en nooit meer diepgaand ploegen.

4. Wat is geen reden van het kleiner worden van het gat in de Belgische begroting?
  a. Na de lockdown van 2020 hebben de mensen veel geconsumeerd.
  b. De Belgische staat schonk aan veel bedrijven premies om te kunnen overleven.
  c. De recente economische groei die ervoor zorgt dat de bedrijven meer belastingen betalen.

5. Wat moet je doen als je in de Ieperse watertoren wil gaan wonen?
  a. Een bestemmingswijzing aanvragen.
  b. Een bouwaanvraag indienen.
  c. Een verbouwingsaanvraag indienen.

6. Wie maakte het schilderij Three figures?
  a. de Russische schilderes Anna Leporskaya
  b. de Wit-Russische schilderes Anna Deborsky
  c. de Russische kunstenares Annie Leporski

7. Waarom blokkeerden Canadese vrachtwagenchauffeurs enkele toegangswegen naar de VS?
  a. Ze protesteren tegen het economische beleid van de Canadese president.
  b. Ze zijn boos omdat ze gevaccineerd moeten zijn als ze naar de VS willen rijden.
  c. Ze willen daarmee hun steun betuigen aan de vorige Amerikaanse president, Donald Trump.

8. Wat is het grote nadeel van kernfusie?
  a. Het is bijzonder duur.
  b. Er is bijzonder veel brandstof voor nodig.
  c. Er is een bijzonder hoge temperatuur voor nodig.

9. Welke zin over Shania Billiet is helemaal waar?
  a. Shania Billiet is 14 jaar en de jongste scheidsrechter van ons land.
  b. Shania Billiet voetbalt tijdens het weekend en is sinds kort ook scheidsrechter.
  c. Shania Billiet volgt de richting Verzorging en voetbalt bij FC Anzegem.

10. Welke dieren eten bittere bladeren, waarschijnlijk tegen inwendige parasieten?
  a. apen
  b. honden
  c. katten

Kits Nieuwsquiz 11
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