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1. Internationale Dag
van het Recyclen

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘18 maart – World Recycling Day’

op pag. 1.
• Motivatie

Op 18 maart vieren we de Internationale Dag van het
Recyclen. Deze dag is bedoeld om zoveel mogelijk
mensen te overtuigen van het belang van recyclage. Als
alle mensen zoveel mogelijk recycleren, raken de
natuurlijke hulpbronnen minder snel op. Deze les leent
zich uitstekend om onze leerlingen bewust te maken van
het belang van recyclage en hergebruik. Ze ontdekken dat
ook zij hun steentje kunnen bijdragen. De les sluit aan bij
de leerdomeinen Wereldoriëntatie en Actualiteit.

• Doelstellingen
- De leerlingen weten dat het belangrijk is om juist te
sorteren.
- De leerlingen kunnen afval juist sorteren en weten dat
ze bij twijfel deze website kunnen raadplegen:
www.betersorteren.be.
- De lln. weten dat recycleren betekent dat men afval
terugbrengt tot de oorspronkelijke grondstoffen.
- De lln. weten dat de natuurlijke hulpbronnen eindig
zijn en dus op geraken.
- De lln. weten dat 18 maart de Internationale Dag van
het Recyclen is.

• Werkwijze
- Instap: Bekijk klassikaal dit filmpje:
www.youtube.com/watch?v=bHswSyEmBTs. Waar ging
het liedje over? (Dat je afval juist moet sorteren.) Wie
zong het liedje? (Kate Ryan) Waarom is het zo belangrijk
dat we ons afval juist sorteren? (Hoe meer afval juist
gesorteerd wordt, hoe meer en hoe beter het afval
gerecycleerd kan worden.) Wat is recycleren?
(Grondstoffen uit afval halen.)
- Kern: Verdeel de klas in groepjes van ongeveer vier
leerlingen. Geef elk groepje een hoopje afval en laat hen
dat correct sorteren: PMD – papier/karton – glas – GFT
– KGA – restafval. Zorg dat elk groepje afval heeft om

bij alle categorieën te sorteren. De leerlingen maken 
gebruik van www.betersorteren.be/nl wanneer ze niet 
weten hoe ze het afval moeten sorteren. Lees daarna 
klassikaal het artikel ‘18 maart – World Recycling 
Day’ op pag. 1 van Kits. Controleer of alles begrepen 
is. Vervolgens lossen de lln. in duo’s de vragen op de 
werkbladen op. Nadien volgt een klassikale verbetering 
en bespreking.
- Slot: De lln. maken een kunstwerk uit afval. Surf
naar www.bedrock.nl/kunst-van-afval en bekijk
klassikaal welke kunstwerken al gemaakt werden uit
afval. Organiseer een tentoonstelling wanneer alle
kunstwerken klaar zijn.

• Boekentips
- Serie ‘Eco-bewust’: 6 boeken waarin de lezer ontdekt
hoe ons dagelijks leven een grote belasting is voor het
milieu. Zelfs het klimaat verandert erdoor! Met behulp
van wetenschap, technologie en ‘slim ontwerpen’ bedenk
je oplossingen om duurzamer te leven.
- Weg met de wegwerpwereld: in dit boek maken
jonge tieners kennis met technieken om van afval een
grondstof te maken. Ze leren ook hoe ze bewuster
kunnen omgaan met nieuwe grondstoffen.
=> Meer informatie over deze boeken op
www.schoolsupport.be

2. Steun Turkije en Syrië
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Containerdorpen in opbouw’ op

pag. 3.
• Motivatie

De beelden van de aardbeving in Turkije en Syrië
zitten nog heel vers in het geheugen. Een gebied zo
groot als België en Nederland samen ligt in puin, zoiets
laat niemand koud. Het is goed om even stil te staan
bij de emotionele waarde van bepaalde spullen. Maar
ook om zich in te leven in de kinderen die nu in een
nooddorp moeten wonen, en dat maanden-, misschien
zelfs jarenlang. In deze les bedenken de leerlingen een

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



inzamelingsactie voor 12-12. De werkbladen kunnen 
gebruikt worden tijdens een les Wereldoriëntatie, 
onderdeel ‘mens & maatschappij’. Maar ook tijdens een 
les Godsdienst of Zedenleer. 

• Doelstellingen
- De leerlingen bedenken vragen bij een artikel.
- De lln. zoeken antwoorden op vragen bij een artikel.
- De lln. verwoorden welke spullen voor hen emotionele 
waarde hebben.
- De lln. leven zich in het wonen in een nooddorp in en 
bedenken wat kinderen nodig hebben.
- De lln. bedenken en organiseren een actie om geld in te 
zamelen.

• Werkwijze
- Instap: Beluister het liedje People help the people 
gezongen door een heleboel Belgische artiesten. Je kan dit 
lied vinden op VRT MAX. www.vrt.be/vrtnu/a-z/syrie-
turkije-12-12/2023/syrie-turkije-12-12-s2023a1/Wat 
weten de leerlingen hierover? (Dit liedje werd opgenomen 
ten voordele van 12-12 om geld in te zamelen voor de 
slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. 
Hadise zingt mee. Zij is een bekende zangeres in Turkije en 
ze is geboren in België. Op maandag 6 maart (één maand 
na de eerste aardbevingen) zamelden twaalf Belgische 
radiozenders een hele dag geld in voor de slachtoffers van 
de aardbevingen door verzoeknummers te draaien.)
- Kern: Kijk klassikaal naar dit filmpje op Karrewiet: 
www.ketnet.be/themas/karrewiet/wereld/kinderen-in-
turkije-blij-met-nieuw-containerhuis
Laat de leerlingen vrij reageren. Informeer daarna bij 
welk artikel uit de Kits-krant dit filmpje aansluit. (bij
‘Containerdorpen in opbouw’) De leerlingen maken 
individueel opdracht 1. Die wordt daarna klassikaal 
besproken. Sta vooral stil bij de emotionele waarde van 
spullen en hoe het moet voelen om alles kwijt te zijn. De 
leerlingen maken opdracht 2 in duo’s. Wanneer ze 
hiermee klaar zijn, kunnen ze de rest van de opdrachten 
individueel maken. Voor opdracht 4 kijken de leerlingen 
nog eens naar het filmpje van Karrewiet. Voorzie dus een 
computer.
- Slot: Brainstorm over een mogelijke actie om geld in te 
zamelen voor 12-12. Sta stil bij de omvang van de actie, 
de kostprijs, de doelgroep … De leerlingen zullen 
misschien terugvallen op ‘iets verkopen’. Moedig hen aan 
om verder te denken dan dat. Je kan immers nog zoveel 
andere dingen organiseren: een sponsorloop, veiling, 
optreden … Wat kost niets en brengt iets op? Verzamel 
alle ideeën en kom tot een consensus. In een volgende les 
kan dit idee worden uitgewerkt.
- Geschatte tijdsduur: 1 uur.

• Boekentips
-  Aardbevingen uit de serie ‘Onze aarde’

(ISBN 9789086649785, vanaf 9 jaar)
-  Tegen natuurrampen uit de serie ‘Science in actie’

(ISBN 9789463412605, vanaf 10 jaar)

=> Meer informatie over deze boeken op 
www.schoolsupport.be 

3. Overal zijn er regels!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Het leven zoals het is – Interna-

ten’ op pag. 1.
• Motivatie

Zo’n 9700 Vlaamse jongeren combineren naar school gaan 
met wonen in een internaat. De redenen zijn heel divers: 
ver van school wonen, ouders die weinig thuis zijn, 
structuur nodig hebben of leeftijdsgenoten om je heen 
willen … Er zijn ook medisch-pedagogische instituten 
voor jongeren met een (zware) handicap die niet 
gemakkelijk thuis kunnen wonen. Voor al deze jongeren 
bieden internaten een alternatieve woonomgeving, met 
een gestructureerde dagindeling en begeleiding. Het 
Vlaams Kinderrechtencommissariaat deed een onder-
zoek naar wat jongeren vinden van het leven in een 
internaat. In deze les bekijken we de resultaten en trekken 
we het thema open naar het leven binnen een gezin. 
De werkbladen kunnen gebruikt worden in een les PAV 
of Mavo.

• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken informatie in een artikel op.
- De lln. verklaren moeilijke woorden uit een artikel.
- De lln. verbinden begrippen met de juiste verklaring.
- De lln. maken een schema aan de hand van gekregen 
informatie.
- De lln. spiegelen de bevindingen van de jongeren in een 
internaat naar hun eigen gezinssituatie.

• Werkwijze
- Instap: Toon dit filmpje aan de klas:
www.youtube.com/watch?v=v-CAKNSIfyw. Het is een 
voorbeeld van het leven in een internaat. Pols daarna bij 
de leerlingen wat zij denken over wonen in een internaat. 
Wat zijn volgens hen de leuke en minder leuke kanten van 
een internaat? Wie zou er graag in een internaat ver-
blijven en wie niet? Als er leerlingen zijn die in een inter-
naat wonen, laat je hen vertellen over hun ervaringen.
- Kern: Vervolgens leest een leerling het Kits-artikel voor. 
Daarna beantwoorden de leerlingen de vragen van de 
eerste opdracht. Dat gebeurt individueel, met behulp van 
het artikel. Voor de tweede opdracht wordt de klas in 
kleine groepjes verdeeld. Die maken samen de eerste twee 
oefeningen. De bevindingen (uit de vijf thema’s) worden 
door de leerkracht over de groepjes verdeeld. Elk groepje 
lijst de bevindingen en aanbevelingen van hun thema op. 
Daarna stelt een vertegenwoordiger die lijst voor aan de 
rest van de klas. De laatste oefening van opdracht 2 lossen 
de leerlingen individueel op. Elke leerling past het schema 
toe op zijn eigen gezinssituatie. Achteraf volgt een 
klassikale bespreking van de resultaten. Je kan samen 
aanbevelingen opstellen voor de ouders.

• Extra
Je kan het schema uit de tweede opdracht ook gedeeltelijk 
toepassen op de schoolsituatie. Haal de punten eruit die 
van toepassing zijn. De leerlingen noteren of ze akkoord 
zijn of niet met de bestaande regels. Jullie werken samen 
aanbevelingen voor de schooldirectie uit.

• Websites
-  www.kinderrechten.be/nieuws/leven-op-een-schoolin-
ternaat-in-vlaanderen-hoe-beleven-jongeren-dit-zelf
-  www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/04/27/meer-jongeren-gaan-
op-internaat-in-west-vlaanderen/

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Internationale Dag
van het Recyclen

1. a. Sinds wanneer en op welke dag vieren we de
Internationale Dag van het Recyclen? – b. Waarom
is de Internationale Dag van het Recyclen opgericht?
– c. Hoeveel natuurlijke hulpbronnen gebruiken we
jaarlijks? – d. Wat zijn zes heel belangrijke natuurlijke
hulpbronnen? – e. Waarom is het belangrijk om te
recycleren?

2. Van de BIR (Bureau of International Recyling). Dat is de
beroepsfederatie van de wereldwijde recyclage-industrie.
Ze vertegenwoordigt 850 recyclagebedrijven en 35
overkoepelende nationale federaties uit 70 verschillende
landen.

3.  Recyclage: helpt in de strijd tegen de klimaat-
verandering, verhoogt de lokale werkgelegenheid over de
hele wereld, behoudt de zes hulpbronnen.

4.  verpakkingen – vervoeren – bewaren – beschermen –
product – hout – zand – aardolie – natuur – recycleren
– grondstoffen – recyclaat – meer – minder – energie –
verlagen – sorteren – recycleren

5.  a. We maken van gebruikte verpakkingen nieuwe
grondstoffen voor nieuwe producten en verpakkingen.
– b. Het glas wordt gesmolten. – c. Nee, je moet af en toe
nieuwe vezels toevoegen. – d. Omdat we PMD in veertien
aparte materiaalstromen sorteren. – e. Allerlei nieuwe
metalen voorwerpen en verpakkingen. – f. Check
www.betersorteren.be/nl om te ontdekken waar ze
thuishoort.

6. eigen antwoorden
7.

Wikimedia Commons - RecyclingNL
- Nijssen Recycling

preventie

hergebruik

sorteren en recyclen

verbranden

energie

storten

2. Steun Turkije en Syrië
1. – 2. eigen antwoorden
3. 300 x 4000 = 1.200.000 – De verenigingen moeten 1,2

miljoen euro inzamelen.
4. Het is warmer in een container dan in een tent. – Je kan

er je kleren wassen. – Er is een eigen keuken.
5. eigen antwoord; enkele voorbeelden: een voetbalveld –

een speelplek – sportactiviteiten – danslessen – liedjes
zingen

3. Overal zijn er regels!
1.  a. 9700 jongeren en 142 internaten – b. Persoonlijke 

vrijheid en het recht om persoonlijke informatie en 
bezittingen voor zich te houden. – In deze context: 
Leerlingen die in een internaat wonen. – Een set
van regels die je volgt wanneer je ergens leeft. – c.
Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat deed
een onderzoek naar wat jongeren vinden van het
leven op internaat. Dit gebeurde aan de hand
van groepsgesprekken. Achteraf publiceerde het 
Commissariaat een bundel met bevindingen en 
aanbevelingen.

2.  a. A = 2 / B = 4 / C = 5 / D = 3 / E = 1   
b. → Leefregels en sancties: Minder en duidelijkere regels / 
Meer flexibiliteit en menselijkheid in toepassen van de 
regels / Minder snel straffen / Iedereen gelijk voor de wet / 
Ruimte voor dialoog / Communicatie met ouders  // 
aanbevelingen
→ Relatie met opvoeders: Discreet en respectvol omgaan
met persoonlijke informatie / Samen chillen maar ook 
met rust gelaten worden / Opvoeders die weten wat te 
doen bij psychische problemen / Opletten met ongepaste 
woorden // aanbevelingen
→ Privacy: Kamers niet zomaar binnenlopen / Sloten en 
sleutels / Kamercontrole / Douches en privacy / Digitale 
privacy // aanbevelingen
→ Autonomie: Digitaal leven is ook leven / Bij
elkaar op de kamer gaan / Mijn kleding is wie ik 
ben / Bewegingsvrijheid in tijd die echt van hen is // 
aanbevelingen
→ Inspraak: Goesting van jongeren aanboren / 
Internenraad // aanbevelingen
c. eigen antwoorden

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

Sleutel bij de werkbladen
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1. Bedenk een vraag bij het gegeven antwoord.
• Tip: het artikel ‘18 maart – World Recycling Day’ op pag. 1 kan je helpen.

 a. ?

Sinds 2018 op 18 maart.

 b. ?

Om zoveel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van recyclage.

 c. ?

Miljoenen tonnen.

 d. ?

Water, lucht, olie, aardgas, steenkool, mineralen.

 e. ?

Omdat de natuurlijke hulpbronnen dan minder snel op geraken.

2. Van wie is de Internationale Dag van het Recyclen een initiatief?
• Tip: https://ecotips.org/circulaire-economie-vieren-we-voortaan-elk-jaar-internationale-recyclage-dag/

3. Wat is de zevende hulpbron en welke positieve effecten heeft ze?
• Tip: www.globalrecyclingday.com/seventh-resource/

4. Vul de ontbrekende woorden in.
• Tip: www.youtube.com/watch?v=RnbR8_SFlzM (tot 1min.13)

Elke dag gebruiken we heel wat  en dat is ook nodig: zo kunnen we de

inhoud makkelijk  ,  en

 en de nodige info over het 

zelf delen. Om al die verpakkingen te maken hebben we grondstoffen nodig, zoals  ,

 en  Dat vraagt veel van de 

 Daarom  we gebruikte verpakkingen, om er opnieuw  van

te maken. Die grondstoffen noemen we  Hoe 

recyclaat we kunnen gebruiken, hoe  grondstoffen we uit de natuur moeten

halen. Zo verbruiken we ook minder  en  we

onze CO2-uitstoot. Maar voor we kunnen recycleren, moeten we eerst correct 

Hoe meer afval juist gesorteerd wordt, hoe meer en hoe beter we kunnen 



5. Beantwoord deze vragen.
• Tip: www.youtube.com/watch?v=RnbR8_SFlzM (vanaf 1min.14)
a. Dankzij recyclage hebben we minder grondstoffen nodig. Hoe komt dat?

b. Wat is de laatste stap in het recycleren van glas?

c. Glas kan je oneindig recycleren. Kan dat ook met papier en karton?

d. Waarom gaat PMD na de inzameling naar een sorteercentrum?

e. Wat maken we van gerecycleerde metalen verpakkingen?

f. Wat moet je doen als je niet weet waar een bepaalde lege verpakking thuishoort?

6. Lees de zeven gouden recyclageregels op:
https://ecotips.org/circulaire-economie-vieren-we-voortaan-elk-jaar-internationale-recyclage-dag/
Welke tips doet jullie gezin al?

Welke tips zou je in de toekomst ook willen opvolgen?

7. De ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. Het afvalbeleid moet erop gericht zijn
om voorrang te geven aan de milieuvriendelijkste werkwijzen. Kan jij de opties in de juiste volgorde zetten?
Groen is de meest milieuvriendelijke, rood is de minst milieuvriendelijke.

Internationale Dag van het Recyclen (2)

Kies uit: 

- hergebruik

- storten

- sorteren en recyclen

- preventie

- verbranden

Energie winnen bij het verbranden van afval 
hebben we zelf al ingevuld.W
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1. Opdracht 1
Niemand wil zich voorstellen dat hij/zij op een dag alle lievelingsspullen kwijt is. Rampzalig!
Welke spullen zou jij proberen te redden? (die betekenen dus heel veel voor jou)

2. Opdracht 2
Duo-quiz
Stap 1: (alleen)
Lees het artikel en bedenk er drie vragen bij. Het antwoord moet in het artikel staan.
De vragen ga je straks stellen aan je partner. Schrijf je vragen en antwoorden op.

Steun Turkije en Syrië (1)
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Dit zou ik proberen te redden Omdat ...

Vraag Antwoord 

1. 

2. 

3. 

Antwoord op de vragen die mijn partner me stelde

1. 

2. 

3. 

Stap 2: (in duo)
De ene leerling stelt een vraag, de andere zoekt het antwoord. Schrijf de antwoorden op.
Niet de antwoorden op je eigen vragen maar op die van je partner! Verbeter elkaars antwoorden.
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3. Opdracht 3
Even rekenen
In het artikel is sprake van een nooddorp Klein Gent.
Hoeveel geld moeten de verenigingen inzamelen om het nooddorp te kunnen bouwen?
Eén containerwoning kost 4000 euro. Zoek de rest van de info die je nodig hebt in het artikel.

Ï Berekening: 

Ï Antwoord: 

4. Opdracht 4
Kijk opnieuw naar het filmpje van Karrewiet.
De kinderen sommen enkele voordelen van de containerwoningen op.
www.ketnet.be/themas/karrewiet/wereld/kinderen-in-turkije-blij-met-nieuw-containerhuis

Voordelen: 

Ï 

Ï 

Ï 

5. Opdracht 5
In een containerdorp wonen veel kinderen.
Hoe zou jij het leven daar zo aangenaam mogelijk maken voor hen?
Wat mag niet ontbreken? Wat zou je organiseren?

Steun Turkije en Syrië (2)
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1. Los deze vragen op aan de hand van het Kits-artikel.
a. Concrete cijfers: noteer het aantal jongeren dat vorig schooljaar in de Vlaamse internaten woonde.

En schrijf ook het aantal internaten op. 

b. Woordverklaring: geef een eigen verklaring van deze woorden aan de hand van de context.

- Privacy:

- Internen:

- Leefregel:

c. Leg uit wat het onderzoek inhield en hoe men dit concreet heeft aangepakt. 
En ook wat men achteraf gedaan heeft.

2. Surf naar deze link: www.kinderrechten.be/sites/default/files/2023-03/KRC_Rapport_2023_schoolinternaat_
Hoe_beleven_de_jongeren_het_zelf_def_Interactief.pdf en maak de opdrachten hieronder.
a. Verbind de letter met het bijpassende cijfer.

A. Autonomie •  • 1. Een plek waar ze goed kunnen samenleven.

B. Inspraak • • 2. Een plek waar je leert je eigen keuzes te maken.

C. Relatie met de opvoeders • • 3. Een plek die van hen is.

D. Privacy • • 4. Een plek waar je mee kan beslissen.

E. Leefregels en sancties • • 5. Een plek waar ze zich veilig voelen.

b. Aan de hand van het belevingsonderzoek heeft men de bevindingen van de jongeren in het internaat
gebundeld. De klas wordt in vijf groepen verdeeld. Elke groep krijgt een thema en verwerkt dat.

 Ï Leefregels en sancties (6 bevindingen)

 Ï Relatie met de opvoeders (4 bevindingen)

 Ï Privacy (5 bevindingen)

 Ï Autonomie (4 bevindingen)

 Ï Inspraak (2 bevindingen)

- Lijst de bevindingen van jullie thema op, evenals de aanbevelingen.
- Giet alles in een overzichtelijk schema.
- Eén persoon presenteert dit schema aan de rest van de klas.

Overal zijn er regels! (1)
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c. Je kan dit belevingsonderzoek ook spiegelen naar de situatie bij je thuis. Bespreek je thuissituatie aan de 
hand van de vijf thema’s en bevindingen die je in de vorige opdracht in een schema hebt gegoten.

→ Leefregels en sancties

Hoe gebeurt dit bij je thuis?

Ga je hiermee akkoord?

Formuleer indien je niet (volledig) akkoord gaat een aanbeveling naar je ouders toe.

→ Relatie met de opvoeders

Hoe gebeurt dit bij je thuis?

Ga je hiermee akkoord?

Formuleer indien je niet (volledig) akkoord gaat een aanbeveling naar je ouders toe.

→ Privacy

Hoe gebeurt dit bij je thuis?

Ga je hiermee akkoord?

Formuleer indien je niet (volledig) akkoord gaat een aanbeveling naar je ouders toe.

→ Autonomie

Hoe gebeurt dit bij je thuis?

Ga je hiermee akkoord?

Formuleer indien je niet (volledig) akkoord gaat een aanbeveling naar je ouders toe.

→ Inspraak

Hoe gebeurt dit bij je thuis?

Ga je hiermee akkoord?

Formuleer indien je niet (volledig) akkoord gaat een aanbeveling naar je ouders toe.

Overal zijn er regels! (2)



Sluit aan bij de Kits-krant nr. 12 - maart 2023.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat is geen voorbeeld van recyclage?
a. Van een oude jeansbreak een jeanstas maken.
b. Van oud papier nieuw karton maken.
c. Van stukken glas een nieuwe glazen fles maken.

2. Waar hebben de jongeren op internaat het moeilijk mee?
a. Met het feit dat hun kamer altijd netjes moet zijn.
b. Met het feit dat er regels zijn die ze moeten volgen.
c. Met het feit dat een opvoeder een geheim doorvertelt aan de andere opvoeders.

3. In welk stadion werd het wereldkampioenschap schaatsen gehouden?
a. in IKO
b. in Heerenveen
c. in Thialf

4. Welk boek moet je lezen als je blij wordt van een schattenjacht?
a. Hoe smaakt chocola op Mount Everest?
b. Edelstenen
c. Mot en de metaalvissers

5. Wat moet er nu nog gebeuren opdat de gevangenenruil tussen Iran en België kan plaatsvinden?
a. De hoogste rechtbank van ons land moet het verdrag hierover nog goedkeuren.
b. Een Belgische rechtbank moet de concrete gevangenenruil nog goedkeuren.
c. De Belgische politici moeten de concrete procedure van de ruil nog bevestigen.

6. Waar heeft de vergiftiging van schoolgaande meisjes en vrouwen in Iran misschien wel mee te maken?
a. Met het feit dat heel veel vrouwen voorop liepen bij de betogingen van de voorbije maanden.
b. Met het feit dat zij steeds hogere resultaten behalen dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.
c. Met het feit dat de geestelijke leider van het land eigenlijk niet wil dat meisjes en vrouwen studeren.

7. Waar werd onlangs een nieuwe dierensoort ontdekt?
a. in Canada
b. in Australië
c. in Zwitserland

8. Welke zin over de Piramide van Cheops is waar?
a. De Piramide van Cheops wordt ook wel de Grootste Piramide genoemd.
b. De Piramide van Cheops was tot de 14de eeuw het hoogste bouwwerk ter wereld.
c. De Piramide van Cheops is 149 meter hoog en 230 meter breed.

9. Hoeveel tijd besteedt Pia wekelijks aan haar hobby muziek (zonder de oefenmomenten thuis)?
a. tweeënhalf uur
b. drie uur
c. drieënhalf uur

10. Waarom zijn veel Turken boos op de bouwaannemers in hun land?
a. Bij de aardbevingen zijn enorm veel flatgebouwen ingestort omdat ze niet voldeden aan de bouwvoorschriften.
b. De bouwaannemers willen geen geld betalen aan de mensen van wie hun flatgebouw is ingestort.
c. Veel bouwaannemers hebben het land verlaten waardoor het lang zal duren om de flatgebouwen weer op te bouwen.
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