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1. Geef racisme een rode kaart!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Racisme in amateurvoetbal’ op 

pag. 1.
• Motivatie
 21 maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen 

tot Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. 
Op deze dag staat men stil bij de ongelijkheid waarmee 
mensen met een migratieachtergrond nog steeds worden 
geconfronteerd. Zelfs kinderen worden op basis van 
hun huidskleur of afkomst gediscrimineerd. Tijdens 
deze les komt racisme in het jeugdvoetbal aan bod. De 
leerlingen leren dat je mensen wel mag beoordelen op 
hun karakter, maar niet op hun huidskleur, geslacht, 
enzovoort. Het beste is om te beginnen bij jezelf, want 
iedereen heeft goede en slechte eigenschappen. Niemand 
heeft alleen maar goede eigenschappen. Deze les sluit 
aan bij de leerdomeinen Wereldoriëntatie, Actualiteit en 
Godsdienst/Zedenleer.

• Doelstellingen
 - De leerlingen leggen in hun eigen woorden uit wat 

discriminatie en racisme betekenen.
 - De lln. weten dat 21 maart de Internationale Dag tegen 

Racisme en Discriminatie is.
 - De lln. weten dat spelers in het jeugdvoetbal regelmatig 

geconfronteerd worden met racisme.
 - De lln. leggen in hun eigen woorden uit wat het actieplan 

Come together inhoudt.
 - De lln. bedenken oplossingen tegen discriminatie en 

racisme.
• Werkwijze
 - Instap: Schrijf de woorden racisme en discriminatie 

op het bord. De helft van de klas maakt in groepjes van 
ongeveer vier lln. een woordspin rond racisme en de 
andere helft van de klas maakt in groepjes van ongeveer 
vier lln. een woordspin rond discriminatie. Daarna volgt 
een klassikale bespreking. 

 - Kern: Bekijk klassikaal deze filmpjes: 
 https://www.youtube.com/watch?v=etsa0LgRHYs en
 https://www.youtube.com/watch?v=ss7KgYo3A4U 

Achteraf mogen de leerlingen vrij reageren. Het artikel 

‘Racisme in amateurvoetbal’ op pag. 1 van Kits wordt 
klassikaal gelezen en besproken. Daarna worden de 
werkbladen in duo’s opgelost en klassikaal verbeterd.

 - Slot: Ontwerp een affiche voor de Internationale Dag 
tegen Racisme en Discriminatie. Werk op een wit A3-
blad. Zorg dat de datum en de volledige naam heel goed 
zichtbaar zijn op je affiche. Wanneer de leerlingen klaar 
zijn, kunnen de affiches geplastificeerd worden. Hang ze 
daarna op een goed zichtbare plaats op. Dat kan op school, 
maar ook thuis of ergens anders.

2. Emotionele dieren
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pag. 4.
• Motivatie
 Dieren hebben ook gevoelens. Leerlingen met huisdieren 

zullen zeker beamen dat ze de emoties van hun 
viervoeters goed kunnen ‘lezen’. Naast emoties van geluk 
en plezier als ze hun baasje terugzien, kunnen dieren 
ook emoties van rouw vertonen. Daarover werd een 
internationaal onderzoek gedaan. In deze les verwerken 
de leerlingen de gegevens uit dit onderzoek en stellen ze 
hun eigen onderzoek op. De werkbladen kunnen gebruikt 
worden in een les Wiskunde, onderdeel ‘bewerkingen en 
toepassingen’, evenals een les Taal, onderdeel ‘begrijpend 
lezen’.

• Doelstellingen
 - De leerlingen reageren empathisch bij het horen van 

een verhaal.
 - De lln. kunnen de 5 W-vragen beantwoorden bij een 

verhaal.
 - De lln. verwerken de correcte gegevens uit een artikel 

in bewerkingen. 
 - De lln. berekenen procenten van een getal. 
 - De lln. zetten uitkomsten in een grafiek. 
 - De lln. beantwoorden vragen over een tekst. 
 - De lln. lezen artikels aandachtig.
 - De lln. stellen hun eigen onderzoek op. 

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
 - Instap: Bekijk klassikaal één van deze kortfilmpjes: 

https://www.youtube.com/watch?v=wxg_CBGvwFI of 
https://www.youtube.com/watch?v=A_SKrpNUbzU 
Achteraf mogen de leerlingen vertellen wat ze gezien 
hebben. Stel de 5 W-vragen: Wie? Wat? Waar? Wanneer? 
Waarom? Laat één of meerdere leerlingen het verhaal van 
Hachiko vertellen of voorlezen:  
https://www.akitawereld.nl/akita-hachiko/ (deeltjes 
‘Hachiko’ en ‘Hachiko: het overlijden van de professor’). 
Peil naar de gevoelens van de leerlingen bij het horen 
en zien van dit verhaal. Laat hen ook de gevoelens van 
de hond verwoorden. Stel nadien ook deze vragen: ‘Een 
eigenaar heeft twee honden en één ervan sterft. Hoe 
zal de andere hond reageren?’ De leerlingen mogen de 
mogelijke reacties van de hond verwoorden. (bv. minder 
eten, janken, blaffen, minder spelen …) ‘Op welke manier 
kan je zoiets te weten komen?’ (bv. via wetenschappelijk 
onderzoek)

 - Kern: Lees samen met de leerlingen het artikel ‘Honden 
in rouw’ op pag. 4. Komen de gegevens uit het artikel 
overeen met jullie voorspellingen? De leerlingen vullen 
de eerste drie vragen in. Opgelet: Bij vraag 1: ‘86% van de 
ondervraagden had negatieve veranderingen opgemerkt 
in het gedrag van de overlevende hond’. De volgende 
procenten rekenen verder vanaf dit percentage (staat 
telkens aangegeven met een rode lijn). Bij vraag 2: Let 
op de verdeling van de Y-as! Bij sommige antwoorden 
moet er een benadering van het aantal aangeduid 
worden. Je kan de kinderen ook tonen hoe je in Excel 
heel snel een grafiek kan maken met de gegevens. Klik 
hier voor uitleg. (Eventueel kunnen de leerlingen dit bij 
vraag 4 ook uitproberen.) Dit kan individueel of in duo’s. 
Verbeter nadien. 

 - Slot: Lees de andere drie artikels op pagina 4. Kies één 
van deze artikels uit. Vorm groepjes van leerlingen met 
dezelfde keuze. Stel samen een onderzoek op. Bespreek 
welke vragen interessant zijn om onderzoek naar te 
doen en op welke manier ze het best geformuleerd 
kunnen worden. (bv. Ken je…?’ ‘Welk schilderij ken 
je van Mondriaan…?’ ‘Wat vind je van de schilderijen 
van Mondriaan?’ ‘Geef aan met een cijfer van 0 tot 10 
hoe goed je K-pop vindt.) De leerlingen mogen zelf een 
onderzoek doen over het gekozen thema. Ze stellen 
zelf vragen op en voeren het onderzoek uit. Indien 
volwassenen/kinderen in het onderzoek aangeven dat 
ze het onderwerp niet kennen, mogen de leerlingen een 
voorbeeld laten horen of zien. 

3. Zonnebloemen voor Oekraïne 

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Interview met een Oekraïense 

familie’ op pag. 3.
• Motivatie
 De oorlog tussen Rusland en Oekraïne woedt in alle 

hevigheid. De leerlingen komen ermee in aanraking 
via het nieuws, sociale media of andere bronnen. Het is 
belangrijk om hen juist te informeren en antwoorden 
te geven op mogelijke vragen. Cruciaal is dat dit op 
een goede manier gebeurt. Het conflict mag niet 
geminimaliseerd worden maar tegelijkertijd moet je 
proberen om de leerlingen niet nog banger te maken. De 

les past binnen het leerdomein Wereldoriëntatie, ‘mens 
en maatschappij’ en Actualiteit. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen verwoorden hun vragen en bezorgdheden 

omtrent de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. 
 - De lln. sturen een boodschap van vrede. 
 - De lln. maken kennis met wat voorafging aan deze 

oorlog.
 - De lln. ontdekken zonnebloemen als symbolen. 
 - De lln. denken na over vluchten voor geweld. 
• Werkwijze
 - Vooraf: Lees het artikel met tips om op een juiste 

manier over het conflict te praten. Bekijk ook het filmpje 
waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de aanleiding is. 

 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/23/praten-met-
jongeren-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine/ 
Ook de achtergrond over hoe de zonnebloem het 
solidariteitssymbool werd is belangrijk.

 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/05/zonnebloem-
oekraine/ 

 - Instap: Breng een zonnebloem mee of teken/toon één 
aan het bord. Stel vragen.

 - Heeft iemand een idee waarom ik dit toon? (Symbool 
voor de solidariteit met Oekraïne, een dame gaf 
zonnebloemzaadjes aan een Russische soldaat zodat er 
zonnebloemen zouden groeien wanneer hij stierf.)

 - Kennen jullie nog symbolen voor vrede/oorlog of die 
bij oorlog horen? (vredesteken, vredesduif, klaproos voor 
WO I, hakenkruis, jodenster ...)

 - Hebben jullie al gehoord over de oorlog/het conflict? 
 - Wat is er aan de hand? (Nuanceer veralgemenend 

taalgebruik.)
 Toon het filmpje (door Bram Vandeputte) op:
 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/02/23/praten-met-

jongeren-over-het-conflict-tussen-rusland-en-oekraine/
 - Kern: De leerlingen lezen het interview op pag. 3. Stel 

enkele vragen: Waarover gaat dit interview? (Kinderen 
die vluchten uit oorlogsgebied.) Wat voelde je toen je dit 
las? Waaraan dacht je? Kan jij je inbeelden dat je moet 
vluchten? Heb je al nog over vluchtelingen gehoord? 
(Syrië, Turkije, WO I/WO II ...) Breng een gesprek over de 
oorlog op gang. Laat de kinderen vragen stellen en kader 
vanuit de info (zie vooraf). 

 - Slot: De leerlingen maken het werkblad. Achteraf 
lezen ze hun vredesboodschappen voor. Eventueel kan 
er een discussie komen over ‘levensbelang’ (opdracht 
2). Wat is écht belangrijk? (Kinderen zullen misschien 
snel voor een tablet of elektronica kiezen. Dit kan 
eens anders worden belicht in deze discussie.) Je kan 
de zonnebloemen laten uitknippen en ze op een grote 
poster kleven die je op een zichtbare plaats in de school 
ophangt.

 - Geschatte tijdsduur: 60 minuten.
• Tips: 
 - Je kan uitbreiden naar fake news - mediawijsheid. 
 - Organiseer een solidariteitsactie.
 - Plant zonnebloemen op de speelplaats uit solidariteit.
 - Je kan werken met jeugdboeken over vluchten/oorlog. 

Een recent boek over een meisje dat gevlucht is uit 
Afghanistan: Het boek van Fatima (2021, uitgeverij 
Davidsfonds/Infodok). Meer boeken over vluchtelingen 
vind je via www.boekenzoeker.org of  
www.leesbevorderingindeklas.nl

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/een-tabel-maken-in-excel-bf0ce08b-d012-42ec-8ecf-a2259c9faf3f


4. De klimaatverstoring in beeld 

• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige Kits + met als thema 

‘Klimaatverstoring’.
• Motivatie
 We hebben slechts één aarde en daar moeten we het mee 

doen. Dat is straffe en duidelijke taal én toch … slagen 
we er (nog) niet helemaal in om beter zorg te dragen voor 
onze aarde. In het Kits-dossier komen de verschillende 
factoren die een belangrijke invloed uitoefenen in het 
verhaal van de klimaatverstoring aan bod. We nemen 
het dossier onder de loep via een groepswerk en gaan 
er daarna creatief mee aan de slag. Deze les sluit aan bij 
de leerdomeinen Wereldoriëntatie, onderdeel ‘natuur en 
milieu’ en ook Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen verdiepen zich in de thematiek van de 

klimaatverstoring.
 - De lln. selecteren de nodige informatie uit het dossier om 

te gebruiken bij de presentatie en vullen deze indien nodig 
verder aan.

 - De lln. werken samen in groepsverband met als doel een 
creatieve tentoonstelling te maken.

 - De lln. geven na het groepswerk gericht feedback aan 
elkaar.

• Werkwijze
 - Vooraf: Voorzie een laptop per groep met de nodige 

presentatieprogramma’s en internetbronnen. Ook een 
atlas kan handig zijn. Het is ook belangrijk om aan de 
lln. mee te geven wat er precies van hen verwacht wordt. 
Verspreid deze les over meerdere werkmomenten en 
spreek een datum af voor het toonmoment. Laat de lln. 
een tafel gebruiken om alles op klaar te zetten.

 - Instap: Start met een overlegmoment in groepen van 
vier. Gebruik de placemattechniek. Laat de lln. alle 
woorden verzamelen waaraan ze denken bij het woord 
‘Klimaatverstoring’. Iedere ll. schrijft dit in zijn/haar vak. 
De leerlingen spreken zelf af wie in het middelste vak 
noteert. Geef hen de tijd om hun inbreng te overlopen. 
Daarna worden de woorden waar iedereen het mee eens 
is, in het middelste vak genoteerd. Wie licht dit even toe 
aan de rest van de klas? 

 - Kern: Overloop met de lln. de werkbladen en het doel 
van de les. Het is belangrijk om te benadrukken dat er 
effectief andere lln./ouders/… naar het toonmoment 
komen kijken en dat zij dus ook vragen kunnen stellen. 
Dezelfde groepen gaan aan de slag voor hun presentatie. 
De lln. worden nu de experts. Stimuleer hen, begeleid 
en geef ondersteuning waar nodig om hun toonmoment 
vorm te geven. Zorg voor het nodige materiaal (zie 
voortaak).

 - Slot: Na het toonmoment kunnen de leerlingen elkaar 
evalueren (opdracht 4). Wat liep er goed? Wat kan er 
anders?

 - Geschatte tijdsduur: 150 tot 200 minuten.
• Tips
 - Er zijn heel wat film(fragmenten) die kunnen aansluiten 

bij dit thema. Denk aan de films/documentaire Don’t 
look up, An Inconvenient Truth, Cowspiracy …



1. Geef racisme een rode kaart!
1. Discriminatie: is het buitensluiten, of ongelijk behandelen 

van bepaalde mensen om wat ze geloven, om hun mening, 
huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid.

 Racisme: is een vorm van discriminatie op basis van 
huidskleur en/of afkomst.

2. 21 maart is door de Verenigde Naties uitgeroepen 
tot Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.

3. Dat racisme in het jeugdvoetbal wijdverspreid is.
4. de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), Voetbal 

Vlaanderen en Association des clubs francophones
5. kom samen 
6. Het is een plan tegen racisme en discriminatie. Eén van 

de missies is beter luisteren naar wie gediscrimineerd 
wordt. Er wordt regelmatig opgeroepen om elke vorm van 
discriminatie te melden bij een meldpunt.

7. luisteren, vertegenwoordigen, opleiden, meten, 
communiceren

8. bv. Ja, ik ben al eens gediscrimineerd omwille van mijn 
huidskleur.

9. Hulp aan een volwassene vragen (leerkracht, ouders); naar 
de politie gaan.

2. Emotionele dieren
1. a. 426 – b. 14 % van 426 = 59,64 > 60 – c. 86% van 426 = 

366,36 > 366 – d. 35% van 366 = 128,1 > 128 – e. 57% van 
366 = 208,62 > 209 – f. 32% van 366 = 117,12 > 117 – g. 
46% van 366 = 168,36 > 168 – h. 30% van 366 = 109,8 > 
110 

2.

 
 
 
 
 

3. a. Als het aantal negatieve gedragingen bij honden een 
rond honderdtal zou zijn. – b. De hond vraagt meer 
aandacht. – c. De hond jankt en blaft meer. – d. ja / ja – e. 
een internationaal team van wetenschappers – f. Er is een 
verband tussen de rouw en de kwaliteit van de relatie die de 
honden vroeger hadden. 

4. eigen antwoorden

4. De klimaatverstoring in beeld
1. bv. opwarming van de aarde, uitstoot CO2, wereldwijd 

probleem, fossiele brandstoffen, klimaatbetogingen, Anuna 
De Wever …

2. a. bv. Wanneer veranderde het klimaat voor het eerst door 
toedoen van de mens? prehistorie …

 b. bv. De politici kunnen echt iets doen aan de 
klimaatopwarming. 

 Er gebeurt ontzettend weinig ondanks hun macht. 
 Politici spraken in 2015 in Parijs af dat alle landen ernaar 

zouden streven om de opwarming te beperken tot 1,5°C.
 Onlangs kwam iedereen opnieuw samen in Glasgow, maar 

dat werd een flop.
 Lang niet alle landen wilden samenwerken voor het 

gemeenschappelijke goed.
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 bv. Elektrische auto promoten, minder vlees eten, meedoen 
aan de veggie challenge … 

5. Kits Nieuwsquiz 12 
1. c – 2. b – 3. c – 4. c – 5. a
6. b – 7. b – 8. b – 9. a – 10. c

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

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen



Geef racisme een rode kaart!
1. Leg in je eigen woorden uit wat de termen discriminatie en racisme betekenen.

 Discriminatie: 

 

 Racisme: 

 

2. Wat heeft 21 maart met racisme en discriminatie te maken? 
 Tip: https://www.youtube.com/watch?v=KqWqNRZ0TuU 

 

3. Wat bleek uit een onderzoek van de KU Leuven?

 

 

4. Wie lanceerde vorig jaar het Come Together-actieplan?

 

 

5. Wat is de letterlijke vertaling van ‘come together’?

 

6. Wat houdt het actieplan Come Together in?

 

 

7. Het actieplan is gebaseerd op 5 pijlers. Weet jij welke? 
 Tip: https://www.rbfa.be/nl/over-ons/football-social-responsibility-strategy/come-together 

 

 

 

 

 

8. Ben jij ook al eens in aanraking gekomen met racisme of een andere vorm van discriminatie? 

 

 

 

9. Wat kan je doen wanneer jij of iemand die je kent gediscrimineerd wordt?
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Emotionele dieren (1)

1. Maak de berekeningen.
 Rond na het pijltje af tot op 1 hond nauwkeurig. 

 a. Hoeveel eigenaars van minstens 2 honden vulden de vragenlijst in? 

 b. Hoeveel ondervraagden merkten geen negatieve veranderingen op? 

  % van  =  > 

 c. Hoeveel ondervraagden merkten wel negatieve veranderingen in het gedrag van de overlevende hond? 

  % van  =  > 

 d. Hoeveel van de overlevende honden sliepen meer en werden angstiger? 

  % van  =  > 

 e. Hoeveel baasjes gaven aan dat de overlevende hond minder speelde? 

  % van  =  > 

 f. Hoeveel honden aten minder?

  % van  =  > 

 g. Hoeveel baasjes merkten dat de overlevende hond minder actief was? 

  % van  =  > 

 h. Hoeveel honden jankten en blaften meer?

  % van  =  > 

2. Zet de cijfers om naar een grafiek!
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Gedrag bij honden



Emotionele dieren (2)

3. Beantwoord de vragen. 
 a. Je merkte dat je bij de berekeningen geen natuurlijke getallen uitkwam.
 Op welke manier zou je wel tot op 1 hond nauwkeurig kunnen rekenen? 

 

 b. Welke negatieve hondenreactie kwam het meest voor? 

 

 c. Welke negatieve hondenreactie kwam het minst voor? 

 

 d. Is dit een betrouwbaar onderzoek? 

 - Onderzoek werd gedaan bij een juiste doelgroep?  
 
ja    

 
nee 

 - Is dit een voldoende grote steekproef (veel onderzochte mensen)?  
 
ja    

 
nee 

 e. Welke woorden in het artikel overtuigen je ervan dat dit een betrouwbaar onderzoek zou kunnen zijn? 

 

 f. Wat was de uiteindelijke conclusie van het onderzoek? 

 

 

4. Stel een eigen onderzoek op! 
 - Dit is ons onderwerp:    Hospitaalrobot    /    Mondriaan    /    K-pop
 - Dit is onze onderzoeksvraag: 

  

  

 - Dit is onze doelgroep: 

 - Deze vragen stellen we: (Kies voornamelijk ja/nee-vragen of vragen waarop een eenduidig antwoord kan worden gegeven.)

 

  

  

  

  

 - Op deze manier zullen we de resultaten verwerken: 

 via procenten    /    via staafgrafiek    /    via cirkeldiagram    /    via tabel met gegevens

 - Aan deze personen willen we de resultaten van ons onderzoek te kennen geven: 

 

 - Op deze manier zullen we onze resultaten kenbaar maken:
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Zonnebloemen voor Oekraïne
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1. Een boodschap van vrede. ‘ik hoop…’, ‘ik droom van…’, ‘ik wens…’ is alvast een mooi begin.
 Welke boodschap wil jij de wereld insturen? 

2. Kinderen die vluchten voor de oorlog, dat is geen pretje. Je laat alles achter en je weet niet waar je terechtkomt.
 Stel dat jij moet vluchten en slechts 3 dingen mag meenemen.
 Wat zou je meenemen? Denk er goed over na. Wat is voor jou van levensbelang?
 Zou je andere dingen meenemen dan wanneer je gewoon ergens gaat logeren?

 

3. Wat als jij zou mogen beslissen over de oplossing van dit conflict?
 Wat zou dan je eerste stap zijn? 

 

  

  

  

Dit neem ik mee:

1.

2.

3.

Omdat:
 



De klimaatverstoring in beeld (1)
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1. Vorm groepen van 4 leerlingen. 
 (Zie bijlage 1 en 2: format placemat)
 Waar denk jij aan bij de term ‘Klimaatverstoring’? Noteer alles waar je aan denkt in jouw vak.
 Bespreek nadien jullie inbreng. De woorden waar iedereen het mee eens is, worden in het middelste vak
 verzameld. Wie brengt dit voor de rest van de klas?
 

2. Aan de slag! 
> Hoe?

• Lees eerst het dossier. Het is belangrijk om de informatie goed te verwerken 
zodat je daarna op een creatieve manier aan de slag kan met deze informatie.
• Bij elk artikel is er een vraag die je in groep moet beantwoorden. 
• Klaar? Dan is het tijd om het toonmoment verder uit te werken.

> Toonmoment?
Alles wat je geleerd hebt, breng je met de groep in beeld. De bezoekers moeten iets bijleren van jullie presen-
tatie. Vertel, toon of laat hen iets beleven (bv. de geschiedenis). Misschien komt er wel een (verklede) politicus 
op bezoek? Laat hen eens proeven van de vegan keuken! Doe een proefje met hen. Maak de bezoekers wak-
ker - het is 5 voor 12! Maak je graag een powerpoint of Prezi? Of werk je liever met grote affiches met infor-
matie op? Overleg in jullie groep wat jullie willen doen. Maak eerst een plan, en ga dan aan de slag. Verdeel 
de taken.

> Materiaal?
• computer/laptop met internet
• A3- en A4-papier (gekleurd of wit)
• attributen van thuis bv. verkleedkledij, extra aankleding voor het toonmoment …



a. Klimaatverstoring in beeld 
 Lees pagina 1 en maak zelf een woordzoeker. 
 Plaats 10 kernwoorden in de woordzoeker en verzin voor elk woord een vraag. 
 bv. Deze vulkaan barstte 70.000 jaar geleden uit. 
 > Het woord dat in de woordzoeker komt is TOBAVULKAAN. 

 Heb je alle vragen en antwoorden genoteerd? Staan de kernwoorden in de zoeker? 
 Dan vul je de rest op met willekeurige letters.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

De klimaatverstoring in beeld (2)

Vragen

antwoorden
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b. Tijd voor actie! Aan de slag met pagina 2.

  De politici
 Vat deze alinea samen. Duid eerst de sleutelwoorden aan in het dossier.
 Maak daarna jouw acrostichon! Noteer bij elke letter een samenvattende zin. 

 D 
E 

P 
O 
L 
I 
T 
I 
C 
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  De industrie 
 Slechts 100 bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van de wereldwijde uitstoot.
 Kleur de vervuilers op de wereldkaart ROOD, zij die het goed doen, kleur je GROEN.
 Maak een passende legenda.

De klimaatverstoring in beeld (3)

Wereldkaart 

3000 Km

België

Nr. 5 - November 2021

Legenda
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ikzelf
.................... .................... ....................

De ll. nam actief deel aan het groepswerk.

De ll. hielp de groep het werk goed uit te voeren.

De ll. luistert goed naar de inbreng van de ander.

De ll. kan compromissen bereiken.

De ll. helpt de groep om het stappenplan te volgen.

De ll. helpt om de tijd in de gaten te houden.

De ll. herkent een probleem en kan er gepast op reageren.

De ll. zorgt voor een positieve sfeer in de groep.

De ll. brengt nuttige ideeën aan.

De klimaatverstoring in beeld (4)

 c. Lees nu het interview met een klimaatexpert op pag. 3.
 Wat neem je mee uit dit interview? Wat onthoud je?

3. Toonmoment

4. Hoe heb jij de samenwerking ervaren?
 Probeer elkaar eerlijke en positief geformuleerde feedback te geven. 
 Gebruik het schema als leidraad.

  En wij
 Schrijf op het pamflet een aantal acties die jij kan ondernemen! 
 Waar knelt het schoentje nog?
 Wat kan jij doen!

5 = uitmuntend / 4 = meer dan gemiddeld / 3 = gemiddeld / 2 = minder dan gemiddeld / 1 = zwak

©
 iS

to
ck

 - 
sa

ru
ny

u



De klimaatverstoring (Bijlage 1)
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De klimaatverstoring (Bijlage 2)
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Sluit aan bij de Kits-krant nr. 12 - Maart 2022.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Hoeveel meldingen over racisme kwamen het voorbije jaar binnen?
  a. ongeveer 32
  b. ongeveer 232
  c. ongeveer 384

2.  Wat zegt Zuhal Demir in verband met het aanpakken van zwerfvuil?
  a. De federale overheid moet meer geld investeren om de pakkans van vervuilers te vergroten.
  b. De lokale overheden moeten extra inzetten om de pakkans van vervuilers te vergroten.
  c. De Europese Unie moet een strengere wetgeving opstellen om vervuilers meer af te schrikken.

3. Op pagina 2 lees je dat de gemeente Stekene tien boekenkastjes plaatst ter ere van auteur Dirk Bracke.
 In welk artikel gaat het ook over deze jeugdauteur?
  a. in het artikel ‘De terugkijker’
  b. in het artikel ‘Jeugdboekenmaand’
  c. in het artikel ‘Boekentip’

4. Welke zin over Karel Van De Woestijne klopt?
  a. Hij schreef wel 1350 gedichten.
  b. Hij was redacteur van literaire tijdschriften.
  c. Hij schreef voor de Nieuwe Amsterdamsche Courant.

5. Wat is een goede definitie van het woord tendens?
 • Tip: zoek het woord in je Kits-krant en probeer de betekenis af te leiden uit de context.
  a. Een ontwikkeling, een richting waarin iets zich beweegt.
  b. Een gebruik dat of gewoonte die wordt doorgegeven van generatie op generatie.
  c. Een plan van aanpak om bepaalde doelen te bereiken.

6. Welk land grenst niet aan Oekraïne?
  a. Slovakije
  b. Servië
  c. Moldavië

7. Wanneer viel Rusland Oekraïne binnen?
  a. op 20 februari 2022
  b. op 24 februari 2022
  c. op 1 maart 2022

8. Waarom kwam K-pop al enkele keren in opspraak?
  a. Omdat de artiesten geen contact mogen hebben met hun familie.
  b. Omdat de artiesten onder grote druk staan door de vele concurrentie.
  c. Omdat het druggebruik bij deze artiesten heel hoog is.

9. Wat is geen voordeel bij het inzetten van robot Happy?
  a. Dankzij Happy maken de andere medewerkers minder fouten.
  b. Dankzij Happy hebben de andere medewerkers meer tijd voor de patiënten.
  c. Dankzij Happy wordt het personeelstekort deels opgelost.

10. Welke zin over de familie Bergman – Draaijer klopt?
  a. Nick Draaijer is familie van Cees Bergman en Piet Mondriaan.
  b. Piet Mondriaan schilderde het portret van de betovergrootmoeder van Nick Draaijer.
  c. Cees Bergman is de betovergrootvader van Nick Draaijer.
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Sluit aan bij de Kits + krant nr. 3 - Maart 2022.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat gebeurde er in 1972?
  a. Een groep wetenschappers publiceerde het boek De groei heeft een grens.
  b. De Club van Rome merkte op dat de grondstoffenvoorraad binnen een jaar of 70 uitgeput zou zijn.
  c. Een groep wetenschappers stelde dat de toenemende vervuiling de mensheid kapot zou maken als er niets 

zou gebeuren.

2. Waarvan overtuigde Greta Thunberg haar ouders?
  a. Van veganistisch te eten en met een elektrische wagen te rijden.
  b. Van nooit meer met het vliegtuig te reizen of met de auto te rijden.
  c. Van veganistisch te eten en deel te nemen aan haar klimaatstakingen.

3. Wanneer zou Earth Overshoot Day eigenlijk moeten plaatsvinden?
  a. op 31 januari
  b. op 31 augustus
  c. op 31 december

4. Wie is geen klimaatexpert?
  a. Jill Peeters
  b. Bart De Wever
  c. Samuel Helsen

5. Welke drie landen herbergen de grootste vervuilende bedrijven ter wereld?
  a. China, de VS en India
  b. China, Rusland en Saudi-Arabië
  c. Rusland, India en de VS

6. Welke gevolgen van de klimaatverstoring zien we nu al?
  a. De zeespiegel is sinds 1900 met zo’n 25 cm gestegen.
  b. Er zijn nu meer gletsjers dan 100 jaar geleden.
  c. De ijskappen op Groenland en Antarctica smelten af.

7. In welke zin is het woord sensibiliseren juist gebruikt?
  a. De politie sensibiliseert de relschoppers.
  b. Oxfam Wereldwinkel wil consumenten sensibiliseren voor eerlijke handel.
  c. Na de operatie sensibiliseerde de toestand van de patiënt snel.

8. Wat is geen tip van Avaaz voor wie lijdt aan klimaatangst?
  a. Je kan het best niets meer lezen over het onderwerp.
  b. Je kan het best veel tijd doorbrengen in de natuur.
  c. Je moet beseffen dat je niet verantwoordelijk bent voor de fouten uit het verleden.

9. In welk ander boek duikt het hoofdpersonage van Frida’s coole klimaatboek ook op?
  a. in Relmuis
  b. in Klimaat in gevaar
  c. in Frida en de eenhoorn

10. Welke ingrediënten kan je gebruiken om ei en boter te vervangen in een taart?
  a. zonnebloemolie en banaan
  b. lijnzaad en banaan
  c. lijnzaad en peer

Kits + Nr. 3 - Nieuwsquiz

Fo
to

 W
ik

ip
ed

ia
Fo

to
 W

ik
ip

ed
ia

©
 U

itg
ev

er
ij 

D
e 

Ee
nh

oo
rn


