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1. Begrijp wat je leest
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pag. 1 van Kits nr. 11.
• Motivatie
 Begrijpend lezen is essentieel bij het verwerken van 

informatie en het verwerven van kennis. Wanneer 
je uitvalt op begrijpend lezen, komt het leren in alle 
schoolvakken onder druk te staan. Ook later is begrijpend 
lezen noodzakelijk om succesvol te kunnen participeren 
in onze gedigitaliseerde samenleving. Uit onderzoek blijkt 
dat Vlaamse kinderen in het lager onderwijs niet goed 
scoren op begrijpend lezen. Volgens onderzoekers is de 
leesmotivatie bij Vlaamse leerlingen erg laag. De actuele 
artikels in Kits sluiten perfect aan bij de leefwereld van 
de kinderen en zijn daarom uiterst geschikt om een les 
begrijpend lezen rond op te bouwen.

• Doelstellingen
 - De leerlingen zoeken woorden die ze niet begrijpen in 

een woordenboek op.
 - De lln. zoeken informatie in een tekst op.
 - De lln. gebruiken woorden in een zin zodat de betekenis 

duidelijk wordt.
 - De lln. bedenken een passende titel bij een tekst.
 - De lln. beleven plezier aan het lezen.
• Werkwijze
 - Instap: Noteer op het bord: ‘Roald Dahl’. De leerlingen 

bespreken in groepjes van vier kort wie dit is. Nadien 
vertelt elk groepje wat ze weten over deze persoon. Bekijk 
vervolgens klassikaal dit filmpje:

 www.youtube.com/watch?v=XuBYrKaA7ns. Laat de lln. 
vrij reageren.

 - Kern: Bekijk klassikaal het volgende filmpje:
 www.youtube.com/watch?v=bmHYOHhuxGk. De 

leerlingen verdelen zich in twee groepen. Groep 1 vindt 
dat men woorden mag veranderen in kinderboeken. 
Groep 2 vindt dat men niets mag veranderen in 
kinderboeken. Vervolgens bereidt elke groep een 
debat voor. Ze noteren argumenten om hun stelling te 
verdedigen. Bijvoorbeeld: ‘Ik vind dat men woorden 

mag veranderen in kinderboeken wanneer die woorden 
mensen kwetsen.’ ‘Ik vind dat men niets mag veranderen 
in kinderboeken van auteurs die gestorven zijn, omdat 
je niet meer met hen kan overleggen.’ Nadien volgt het 
klassikale debat. Eventueel kan vooraf nog dit filmpje 
bekeken worden: 

 www.youtube.com/watch?v=vwfFhWrpp4Y Hou tot 
slot een nabespreking. Wat verliep er goed? Wat zijn 
aandachtspunten bij een volgend debat? Lees vervolgens 
klassikaal alle artikels op pag. 1 van Kits: ‘Taal Roald 
Dahl aangepast’, ‘Boekentip’, ‘Internationale Vrouwendag’ 
en ‘Aftellen naar lentekriebels’. Daarna lossen de 
leerlingen in duo’s de vragen op de werkbladen op. 
Nadien volgt een klassikale verbetering en nabespreking.

 - Slot: Verdeel de klas in groepen van ongeveer vier 
leerlingen. Elke groep bedenkt acht vragen waarvan de 
antwoorden terug te vinden zijn in de artikels van Kits 
die nog niet gelezen zijn (blz. 2, 3 of 4). Elke groep maakt 
ook een verbetersleutel. Elke groep lost de acht vragen 
van een andere groep op. Achteraf bespreek je klassikaal 
hoe deze opdracht verliep. Wat was goed? Wat kon beter?

2. Werktuigen in de prehistorie
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Vuistbijlen van 1,2 miljoen jaar 

oud’ op pag. 4.
• Motivatie
 In deze les leren de leerlingen over de waarde van 

archeologische vondsten voor onze beeldvorming van 
de geschiedenis. De les sluit dus helemaal aan bij het vak 
Wereldoriëntatie, deeldomein ‘geschiedenis’. Eerst wordt 
een algemeen beeld van de prehistorische mens geschetst, 
daarna wordt dieper ingegaan op de prehistorische 
werktuigen. In deze les ontdekken de leerlingen dat er in 
de prehistorie nog geen geschreven bronnen waren en dat 
we dus aan de hand van vondsten uit die periode moeten 
afleiden hoe de mensen toen leefden.

• Doelstellingen

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



 - De leerlingen kunnen hun voorkennis over de 
prehistorie ophalen. 

 - De lln. noteren kernwoorden.
 - De lln. lezen een tekst aandachtig.
 - De lln. beantwoorden vragen over een artikel. 
 - De lln. tonen interesse in de prehistorie.
 - De lln. kijken aandachtig naar een filmpje en kunnen er 

nadien vragen over beantwoorden. 
• Werkwijze
 - Instap: Laat de leerlingen aan het begin van de les 

noteren wat ze weten over de prehistorie. Daarna mogen 
de leerlingen per twee samen zitten en extra woorden 
noteren bij hun woordenweb. Bekijk met de leerlingen dit 
filmpje van de prehistorische mens:  
www.youtube.com/watch?v=Ax5yi-UMieY (tot 12min16). 
Met potlood noteren de leerlingen nog nieuwe woorden 
in hun woordenweb. Overloop de woorden. Laat elke 
leerling één woord zeggen zodat je een overzicht krijgt 
van de prehistorie. Bespreek met de leerlingen hoe we aan 
die informatie over de prehistorie komen. (vraag 4) 

 - Kern: Vertel de leerlingen dat je het vandaag specifiek 
wil hebben over de werktuigen van de prehistorische 
mens. Vraag de leerlingen welke werktuigen de mensen 
in de prehistorie hadden en waar ze die haalden. (bijlen, 
beitels, messen, sikkels, pijlpunten en boren – Ze maakten 
die zelf van stenen, geweien, botten … ). Bekijk vervolgens 
klassikaal dit filmpje over de vuistbijl:  
www.youtube.com/watch?v=6TWTEyMMm_E&list=PL-
YUQ-koNYuAf8kRMc83BfsaBLgvkTlWx1&index=5

 Hierna lezen de leerlingen het artikel over de gevonden 
vuistbijl op pag. 4. Ze vullen vragen 5 t.e.m. 10 in. Dit kan 
individueel of in duo’s. 

 - Slot: Elke leerling brengt een grote steen (vuistgrootte) 
mee. Ze bekijken deze tijdens dit moment goed en 
voelen ook aan de steen. Leg uit wat de bedoeling is: de 
leerlingen moeten hun eigen steen terugvinden enkel en 
alleen door te voelen. Alle leerlingen noteren met stift 
hun naam op hun steen. Na vijf minuten steekt iedereen 
zijn steen in een ondoorzichtige zak. Eén voor één 
proberen de leerlingen hun eigen steen weer uit de zak te 
halen. Daarbij mogen ze alleen gebruik maken van hun 
tastzin.

• Extra info:
 - Artikel uit De Morgen met extra foto’s en uitleg: www.

demorgen.be/tech-wetenschap/1-2-miljoen-jaar-oude-
werkplaats-voor-hightech-vuistbijlen-ontdekt~b9b1555a/ 

 - Hoe wordt een vuistbijl gemaakt? (vanaf 1min03):
 www.youtube.com/watch?v=XQMF-s9RyAo 
 - Informatie + filmpjes over prehistorie:
 https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voor-

werkstuk-en-spreekbeurt/geschiedenis/prehistorie.html
 - Aanraders extra werkbladen: 
 → www.limburgsmuseum.nl/museum4kidshome/jagers/  

(Voor elke klus een gereedschap) 
 → www.naturalsciences.be/sites/default/files/voor_na_

het_bezoek_PDIY.pdf (Activiteit 3)

3. Trieste verjaardag
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Eén jaar oorlog’ op pag. 3.
• Motivatie
 De leerlingen horen bijna dagelijks over de oorlog in 

Oekraïne. Ondertussen is die al een jaar aan de gang. Het 
is nodig dat we ons hiervan bewust zijn en ook blijven. 
Het artikel biedt een korte samenvatting van het voorbije 
jaar, met focus op enkele recente gebeurtenissen. In deze 
les staan we stil bij de oorlog, de gevolgen en de verhalen. 
Maar ook bij pacifisme en de gevoelens die opkomen 
bij een oorlog. De les sluit aan bij de vakken MAVO en 
Geschiedenis. 

• Doelstellingen
 - Na de les kunnen de leerlingen uitleggen wat pacifisme 

is. 
 - De lln. beantwoorden vragen met behulp van het artikel 

en informatie op internet. 
 - De lln. vormen een mening over oorlog en pacifisme. 
 - De lln. schrijven een boodschap aan een regeringsleider. 
 - De lln. verwoorden de gevoelens en gedachten die 

naar boven komen bij oorlog (en bij de beelden van het 
fragment). 

• Werkwijze
 - Instap: Vooraf: Zijn er leerlingen met familie of 

vrienden in Oekraïne? Voor hen kan deze les anders 
aanvoelen. Informeer op voorhand naar hun gevoelens 
en neem die in overweging om het fragment al of niet te 
tonen.

 - Instap: De leerlingen lezen het artikel ‘Eén jaar oorlog’ 
op pag. 3. Daarna reageren ze op deze vragen: 

 - De oorlog brak een jaar geleden uit. Wat voelde je toen? 
(ongeloof, boosheid, triestheid, woede, verdriet …)

 Je kan met de app Mentimeter de gevoelens van de 
leerlingen op het bord laten verschijnen. Zo kunnen ze 
elkaar inspireren. 

 - Wat dacht je toen de oorlog uitbrak? (De oorlog zal niet 
lang duren. Zoiets kan toch niet in Europa …)

 Toon de aflevering of een fragment uit Tussen oorlog 
en leven (seizoen 2 – aflevering 1). Dit programma is te 
vinden op VRT Max. Het programma duurt 48 min. Het 
fragment over het bombardement op een school kan zeker 
leiden tot een discussie. Dat is te zien van minuut 33 tot 
40. Laat de leerlingen vrij reageren. 

 - Kern: De leerlingen lossen de werkbladen alleen of in 
duo’s op. Ze mogen gebruik maken van het internet. 

 - Slot: Hou een debat over pacifisme. Wie is voor? Wie is 
tegen? 

 Enkele vragen om het vuur van het debat aan te 
wakkeren: Is oorlog soms een oplossing? Is er geen andere 
oplossing dan oorlog? Laat je je zomaar overmeesteren 
door een ander land? Zou je vechten voor je land als je 
niet moet? Zou je vechten voor je land als je wel moet? 
Zou er geen oorlog zijn, als er geen wapens zouden zijn? 

 Vraag ten slotte enkele leerlingen om hun boodschap aan 
een wereldleider voor te lezen. 

 Geschatte tijdsduur: 1 uur.

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Begrijp wat je leest
1. bv. internationaal: waar verschillende landen mee te 

maken hebben / stemrecht: het recht om bij verkiezingen 
te stemmen / astronomie: sterrenkunde / meteorologie: 
weerkunde / hooikoorts: allergie voor stuifmeel van 
bomen of grassen / kritiek: het noemen van fouten / 
auteur: schrijver of schrijfster

2. Simone de Beauvoir, Frans, 1908-1986, filosofe - 
schrijfster - feministe

 Roald Dahl, Brits, 1916-1990, schrijver
3. bv. Sommige mensen kunnen niet tegen kritiek, omdat 

ze dan op hun fouten gewezen worden.
 De auteur schrijft twee boeken per jaar.
 De uitgeverij brengt de boeken van de schrijver op de 

markt.
 Ze is een echte feministe, ze komt op voor de 

vrouwenrechten.
 In sommige landen mogen vrouwen niet stemmen, ze 

hebben geen stemrecht.
4. 3 – 1 – 2 – 4 
5. narcissen – krokussen – sneeuwklokjes – tulpen – 

viooltjes
6. vrouwen: verdienen minder, meer ongewenste 

intimiteiten, meer online pesterijen, actrices en modellen 
krijgen op latere leeftijd minder opdrachten

 mannen: verdienen meer, minder ongewenste 
intimiteiten, minder online pesterijen, acteurs en 
modellen krijgen op latere leeftijd nog steeds veel 
opdrachten

7. 1 maart: begin meteorologische lente, wordt bepaald 
door de gemiddelde temperatuur / 20 maart: equinox, 
begin astronomische lente, houdt rekening met de stand 
van de aarde tegenover de zon, dag en nacht precies even 
lang

8. Internationale Vrouwendag: 8 maart, gevierd overal ter 
wereld / Nationale Vrouwendag: 11 november, gevierd in 
België

9. Kwetsende woorden Roald Dahl geschrapt – Tip voor 
wie graag leest – Wereldvrouwenfeest – Vaarwel winter, 
hallo lente!

2. Werktuigen in de prehistorie
1. t.e.m. 3. eigen antwoorden
4. Prehistorie betekent ‘voorgeschiedenis’, de tijd voor 

mensen gingen opschrijven hoe zij leefden. Archeologen 
vinden bij opgravingen soms spullen uit die tijd, 
bv. pijlpunten, potscherven, munten, werktuigen en 
sieraden. Zo leren we veel over die tijd.

5. 1e afbeelding = pijlpunt (speerpunt – werd vastgebonden 
aan stok en diende als jachtwapen voor bv. vangen van 
vis)

 2e afbeelding = kling (steen met scherp snijvlak; werd 
gebruikt om dieren mee te slachten)

 3e afbeelding = vuistbijl (werd gebruikt voor 
verschillende klusjes, bv. snijden vlees, schoonmaken 
dierenhuiden, ook bewerken hout of bot of hulp bij 
opgraven knollen en wortels) 

 4e afbeelding = schraper (steen met scherpe randen om 
bv. dierenhuiden schoon te schrapen) 

6. 700.000 jaar oud 
7. a. uit vulkaanglas
 b. obsidiaan 
 c. Het is net zo scherp en breekbaar als glas, en het is 

heel moeilijk te bewerken. 
 d. Het vulkanische glas ontstaat uit snel afkoelende lava.
8. uit vuursteen
9. Slachten, villen, graven, hakken … alles deden ze met 

een vuistbijl. 
10. eigen antwoord
 Een klein miljoen jaar voor de homo sapiens zijn eerste 

voetstappen zette.

3. Trieste verjaardag
1. Oekraïne – 2. China – 3. Rusland – 4. Duitsland – 5. 

Polen – 6. Verenigde Staten
2. a. Ze beslisten om de modernste tanks (Amerikaanse M1 

Abrams-tanks en Duitse Leopard 2-tanks) wel te sturen. 
Ze beslisten om geen gevechtsvliegtuigen te sturen.

 b. De westerse landen willen Rusland niet voor het hoofd 
stoten. Ze willen Oekraïne graag helpen om het eigen 
grondgebied te verdedigen, maar ze willen geen oorlog 
tussen Rusland en de NAVO. Daarom kreeg Oekraïne 
in het begin vooral verdedigingssystemen. Daar is men 
ondertussen van afgestapt en Oekraïne krijgt nu ook 
veel aanvalswapens.

 c. eigen antwoord
 d. Hij wou tonen dat de Verenigde Staten pal achter 

Oekraïne blijven staan. De oorlog is al een jaar aan de 
gang, maar de VS laten Oekraïne niet in de steek.

 e. Rusland werd op de hoogte gebracht. De Russen 
beloofden de Amerikanen dat ze Kiev niet zouden 
aanvallen tijdens het bezoek van de Amerikaanse 
president. Want als Joe Biden door de Russen zou 
worden gedood zou er een totale oorlog uitbreken.

3. Pacifisme is de denkwijze waarbij geweldloosheid 
centraal staat en vrede als belangrijk doel wordt 
nagestreefd. / eigen antwoord

4. eigen antwoord 

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

Sleutel bij de werkbladen



1. Markeer de moeilijke woorden in de teksten en schrijf ze hieronder op.
 Zoek hun betekenis op in het woordenboek.

 

2. Wie zie je op deze foto’s?
 Je vindt de namen op pag. 1 van Kits. 
 Zoek de ontbrekende info op.

Begrijp wat je leest (1)

©
 F

re
ep

ik

WOORD BETEKENIS

NAAM

NATIONALITEIT

GEBOORTE- EN STERFDATUM

WEETJE

3. Gebruik de onderstaande woorden in een zin zodat de betekenis duidelijk wordt.

 Kritiek: 

 

 Auteur: 

 

 Uitgeverij: 

 

 Hooikoorts: 

 

 Feministe: 

 

 Stemrecht:  
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4. Zet in de juiste volgorde door er een cijfer voor te schrijven. (1 tot en met 4)

5. Welke voorjaarsbloemen zijn hieronder afgebeeld?

 

 

6. Vergelijk de verschillen tussen mannen en vrouwen in westerse landen.

7. Geef wat samen hoort dezelfde kleur.

Begrijp wat je leest (2)

Belgische vrouwen krijgen stemrecht

Belgische mannen mogen stemmen.

Nederlandse vrouwen krijgen stemrecht.

Iraanse vrouwen mogen stemmen.

VROUWEN MANNEN

20 maart begin meteorologische lente

1 maart dag en nacht precies even lang

equinox wordt bepaald door de gemiddelde temperatuur

begin astronomische lente houdt rekening met de stand van de aarde tegenover de zon
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8. Wat is het verschil tussen de Internationale en de Nationale Vrouwendag?

 

 

 

 

 9.  Bedenk een andere, passende titel voor elk van de vier artikels.

 

 

 

 



Voor het lezen 
1. Wat weet je al over de prehistorie?
 Noteer hieronder minstens acht kernwoorden. 
 Denk onder andere aan wie, wanneer, woning, bezigheden, eten, verwarming, kledij, werktuigen … 

2. Bespreek de woorden die je gevonden hebt met je buur.
 Vul woorden die jij ook belangrijk vindt voor deze periode aan in groen. 

3. Bekijk het filmpje over de prehistorie.
 Vul tijdens het filmpje nog woorden aan in potlood. 

4. De prehistorische mens noteerde niets. Ook foto’s en filmpjes bestonden toen nog niet.
 Hoe komen we aan informatie over de prehistorie? 

 

 

 

Lees het Kits-artikel ‘Vuistbijlen van 1,2 miljoen jaar oud’ op pag. 4.  
5. Hoe ziet een vuistbijl eruit? Omkring. 

Werktuigen in de prehistorie (1)
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6. Hoe oud waren de eerder gevonden vuistbijlen uit dezelfde regio? 

7. a. Uit welke materie werd de gevonden vuistbijl gemaakt? 

 

 b. Geef een andere benaming voor dit gesteente. 

 

 c. Wat zijn de kenmerken van dit gesteente? 

 

 d. Hoe ontstaat dit? 

 

8. Uit welke materie werd een vuistbijl normaal gemaakt? 

 

9. Wat kon je allemaal doen met een vuistbijl? 

 

10. Wat leren we uit deze vondst?

 

 Bonus: Hoeveel jaar voor de homo sapiens werd deze vuistbijl gemaakt? 

 

Werktuigen in de prehistorie (2)

©
 F

re
ep

ik



1. Vlaggenquiz 
 Van welk land zijn deze vlaggen?

Trieste verjaardag (1)
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2. Recente verwikkelingen
 a. Eind januari beslisten de NAVO-landen om bepaalde wapentuigen wel naar Oekraïne te sturen, en andere
 (nog) niet. Weet jij om welke wapentuigen het gaat?

 

 

 b. Oekraïne klaagt dat de westerse landen steeds lang wachten om een zwaarder type wapens te leveren.
 Hoe komt dat, denk je?

 

 

 c. Vind jij dat er nog meer en zwaardere wapens geleverd moeten worden?

 

 

 d. De Amerikaanse president Joe Biden bracht een bezoek aan Kiev.
 Welk signaal wou hij met dat bezoek uitsturen?

 

 

 e. Niemand wist dat Biden naar Oekraïne zou gaan. 
 Eén land werd een paar uur op voorhand op de hoogte gebracht. Welk land? Waarom zou dit gebeurd zijn?

 

 



3. Wat betekent het woord pacifisme?
 Leg uit in je eigen woorden, of zoek de betekenis online op.

 

 

 Wat is jouw mening hierover? Kan je je hierin vinden of niet? 

 

 

 

 

4. Einde van de oorlog – Schrijf een boodschap aan een wereldleider en leg uit hoe jij een einde zou maken aan
 deze oorlog. Wat is jouw inzicht? Wat is jouw idee? 

 

 Richt je tot de president van Oekraïne, Rusland, de Verenigde Staten, China …
 Of misschien tot nog iemand anders? 

 Ik richt me tot: 
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Sluit aan bij de Kits-krant nr. 11 - februari 2023.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welke bewering over het boek Het net klopt niet?
  a. De hoofdpersoon van Het net moet zich door een moeilijke periode heen worstelen …
  b. Het net is een boek dat alleen maar gaat over voetballen, vrienden en verliefd zijn.
  c. De hoofdpersoon van Het net vindt veel steun bij Morgane en zijn vrienden.

2. In welke zin is het woord intensief juist gebruikt?
  a. Die jongen is erg intensief: hij huilt snel.
  b. In een intensieve bui liep ze weg van huis.
  c. Wanneer je intensief beweegt, gebruik je veel calorieën.

3. Wanneer begint de meteorologische lente?
  a. op 1 maart
  b. op 20 maart
  c. op 21 maart

4. Wat is de taak van Christine Mussche?
  a. Zij leidt het onderzoek dat de rechtbank heeft opgestart over de werkomstandigheden bij Plopsa.
  b. Zij ondervraagt de werknemers van Plopsa over de werkomstandigheden in hun bedrijf.
  c. Zij leidt het onderzoek dat Studio 100 heeft aangevraagd over de werkomstandigheden bij Plopsa.

5. Wie gebruikte de vuistbijlen die in Ethiopië zijn gevonden?
  a. de homo sapiens
  b. de homo neanderthalensis
  c. de voorouders van de homo sapiens

6. In welke gemeente ging op zondag 20 februari een carnavalsstoet uit?
  a. in Torhout
  b. in Zwevezele
  c. in Aalter

7. Wie is Simone de Beauvoir?
  a. De oprichtster van Vrouwendag in België.
  b. Een bekende Franse feministe.
  c. De eerste Franse vrouwelijke politicus.

8. Wat is volgens politieke partij CD&V een probleem bij het huidige stikstofakkoord?
  a. Dat de industrie zwaardere stikstofvoorwaarden opgelegd krijgt dan de landbouw.
  b. Dat de landbouw zwaardere stikstofvoorwaarden opgelegd krijgt dan de industrie.
  c. Dat de landbouw en de industrie dezelfde stikstofvoorwaarden opgelegd krijgen.

9. Wat is geen werk van Jeff Koons?
  a. Soup
  b. Rabbit
  c. Balloondog (Blue)

10. Wat heb je nodig om aan rope skipping te doen?
  a. een skipping rope, een chronometer en een beetje ruimte
  b. een grote buitenruimte en een skipping rope
  c. een skipping rope en een beetje ruimte
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