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1. Zomer- en wintertijd
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Zomertijd op je wekker’ op

pag. 1.
• Motivatie

Op zondag 26 maart gaat de zomertijd in. In de nacht
van zaterdag 25 op zondag 26 maart wordt de klok een
uur vooruit gezet: een traditie die duidelijk maakt dat
onze kloktijd slechts op afspraken berust. De leerlingen
staan bewust stil bij de betekenis en consequenties van
een aparte zomer- en wintertijd en denken na over de
voor- en nadelen van dit systeem. Deze les sluit aan bij
de actualiteit en helpt bij het ontwikkelen van tijdsbesef
(Wereldoriëntatie, onderdeel ‘tijd’).

• Doelstellingen
- De leerlingen zijn zich ervan bewust dat we in België
een zomer- en wintertijd hanteren.
- De lln. onderzoeken welke consequenties deze
tijdafspraken hebben.
- De lln. ontdekken het verschil tussen de kloktijd en de
natuurlijke tijd.
- De lln. verdiepen zich in de voor- en nadelen van de
zomertijd.
- De lln. koppelen de informatie uit het artikel aan hun
eigen kennis en ervaring.
- De lln. zoeken aanvullende informatie op het internet.
- De lln. voeren een debat over de stelling ‘De zomertijd
is een goed idee’.

• Werkwijze
- Instap: Toon deze cartoon over de zomertijd op het
digibord: www.lokocartoons.nl/zomertijd-en-wintertijd.
Snappen de leerlingen de grap? Laat de leerlingen
vertellen waar zij aan denken bij het woord ‘zomertijd’
en wat de cartoon hierover vertelt. Wijs in elk geval
op de verschillen in kleding tussen de personen links
en de persoon rechts. Hoe zit dat nu eigenlijk met die
‘zomertijd’? Zorgt het vooruitzetten van de klok ervoor
dat het ineens zomer wordt? Ook als je de klok vergeet
vooruit te zetten, wordt het zomer. Wat kan er wél
gebeuren als je vergeet de klok vooruit te zetten? (Dan

kom je te laat op je afspraken.)
- Kern: De leerlingen lezen het artikel ‘Zomertijd op je 
wekker’ op pag. 1 en beantwoorden in duo’s stapsgewijs 
de vragen over de tekst. Geef tijd om de eerste twee 
vragen op te lossen en bespreek klassikaal de 
antwoorden. Verduidelijk wat ‘zomertijd’ is door op
www.msimons.nl/tools/daglicht-tabel/index.php
voor de dichtstbijzijnde plaats in België de tijd van 
zonsopkomst en -ondergang op te zoeken op 25 en 26 
maart 2023. Wijs erop dat de tijd van zonsopkomst en 
zonsondergang door de verandering van de seizoenen 
(stand van de zon ten opzichte van de aarde) elke dag 
een klein beetje verandert, maar bij het vooruitzetten van 
de klok ineens een sprongetje maakt. Vertel dat 
zonsopkomst en -ondergang ook afhankelijk zijn van de 
plaats waar je bent: in het oostelijk gelegen Luik gaat de 
zon tien minuten eerder onder dan in het westelijk 
gelegen Brugge.
Geef vervolgens tijd voor vraag 3. Laat de leerlingen 
hierbij gebruikmaken van de extra informatie op: https://
willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/het-menselijk-
lichaam/wat-je-biologische-klok. Stimuleer de leerlingen 
bij de bespreking om aan te geven waar ze hun 
antwoorden op baseren. Help ze met het leggen van 
verbanden tussen het artikel en de informatie op de 
website. Laat dan de laatste vraag beantwoorden. Vertel 
dat deze vraag de voorbereiding is op een debat dat ze 
straks met de klas gaan voeren: een discussie waarbij 
twee groepen elkaar met argumenten moeten proberen 
te overtuigen. Geef aan dat ze zich moeten inleven in de 
mening van zowel de voor- als de tegenstanders van de 
zomertijd. Ze worden bij het debat namelijk willekeurig 
in een van beide groepen ingedeeld.
- Slot: De leerlingen debatteren met elkaar over de 
stelling ‘De zomertijd is een goed idee’. Verdeel de klas 
in twee gelijke groepen: een groep die vóór de stelling is 
en een groep die tegen is. Hoe de leerlingen zelf 
denken is niet van belang. Het gaat erom dat
ze zich inleven in het standpunt van voor-, dan wel 
tegenstanders en vanuit die positie zo overtuigend 
mogelijk argumenteren. Tijdens het debat staan de

Kits – Artikel van de week: Elke week een pdf-fi le 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.
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groepen tegenover elkaar. Als de leerlingen iets te zeggen 
hebben, staan ze op. Speel zelf de rol van voorzitter en 
wijs aan welke leerlingen de beurt krijgen om te spreken. 
Via deze link van het Nederlandse debatinstituut vind je 
goede tips voor het verloop van een debat:
www.schooldebatteren.nl/wp-content/uploads/2021/02/
Tip-3-Lagerhuisdebat.pdf
• Extra informatie over de zomertijd
- www.quest.nl/mens/lifestyle/a38032631/wintertijd-
zomertijd-afschaff en/

2. Wat wil ik later worden?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Spotlight op jobs … voor 

sportfanaten’ op pag. 4.
• Motivatie

Wat wil je later worden? Die vraag krijgen kinderen af en 
toe te horen. Grootouders, ooms en tantes stellen die 
vraag wel eens als ze op bezoek komen. Ook in 
vriendenboeken is dit een standaard vraag. Jonge 
kinderen antwoorden vaak ‘voetballer’ of ‘zangeres’ op die 
vraag. Wanneer ze iets ouder zijn, komen jobs als 
leerkracht, agent of automonteur in beeld. Ze denken 
vooral aan jobs die ze om zich heen zien. Maar eigenlijk 
hebben de leerlingen er geen goed idee van welke jobs er 
allemaal bestaan. In deze les denken de leerlingen aan de 
hand van vragen na over wat ze leuk vinden en waar ze 
goed in zijn. Ze denken ook na over hun eigen talenten en 
kunnen hierover overleggen. Ze zoeken naar de positieve 
en negatieve aspecten van verschillende jobs. De les sluit 
aan bij het vak Wereldoriëntatie.

• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen een tekst aandachtig lezen.
- De lln. antwoorden op vragen over een artikel.
- De lln. kunnen beroepen opsommen.
- De lln. denken na over hun talenten.
- De lln. verwoorden waarom ze bepaalde jobs wel of niet 
willen uitvoeren.
- De lln. kunnen over zichzelf spreken.

• Werkwijze
- Instap: Verdeel de leerlingen in groepjes (van twee tot 
vier leerlingen). Geef ze een leeg blad. In het midden 
moeten ze het woord ‘jobs’ noteren. Laat ze synoniemen 
voor job bedenken. (bv. werk, baan, beroep, ambt) De 
leerlingen brainstormen en noteren jobs waaraan zij 
denken. Geef ze hiervoor een aantal minuten. Op deze 
site lees je wat de favoriete jobs van kinderen zijn: 
www.jobpersonality.com/droomberoepen-van-kinderen. 
Noem enkele jobs op: timmerman, automonteur, 
programmeur, kinderverzorger, leerkracht, verpleger. De 
leerlingen trekken een kring rond de jobs die ze genoteerd 
hebben. Staan er ook jobs in de sportwereld op hun blad? 
De leerlingen omkringen deze met groen! Bekijk de eerste 
vraag van het eerste werkblad. De leerlingen noteren de 
jobs die ze herkennen. Bespreek deze jobs. Vraag aan de 
leerlingen welke kwaliteiten iemand nodig heeft om die 
jobs uit te voeren.
- Kern: Lees nu het artikel ‘Spotlight op jobs … voor 
sportfanaten’ op pag. 4. Stond één van die jobs op
een mindmap? Hoe komt het dat die leerling hieraan

dacht? (bv. job ouders, job iemand die hij of zij kent, 
droomberoep …) De leerlingen lossen de tweede 
opdracht op. Daarna hou je een klasgesprek over jobs in 
de sportwereld. Welke opleiding moet je volgen? Welke 
zaken zijn belangrijk in deze job? Wat zijn de nadelen 
van de job? Hoe kan je weten of deze job bij jou past 
of niet? Vraag de leerlingen wie één van deze jobs zou 
willen uitvoeren. Waarom wel of waarom niet?
- Slot: De leerlingen zoeken nu zelf een job die bij hen
past. Eerst noteren ze bij de derde opdracht wat ze
denken dat ze later willen worden. Aan de hand van
de vragenlijst en de online opdrachten leren ze zichzelf
nog beter kennen. Op het einde van de les krijgen ze een
beter idee van wat ze precies willen en wat bij hen past.
Vraag na bij de leerlingen: heb je een beter idee welke
jobs bij je passen? Was de job die je noteerde bij vraag 3
dezelfde als degene die je uiteindelijk koos bij vraag 4?
Wat ben je meer te weten gekomen in deze les?

3. Democratie in gevaar?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Protest tegen pensioenplannen’ op

pag. 3.
• Motivatie

In Frankrijk wordt al maanden geprotesteerd tegen de
pensioenplannen van president Emmanuel Macron. Hij
wil onder meer de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar
64 jaar. Ondanks de protesten is de nieuwe wet op 16
maart officieel ingevoerd. Daarbij werd gebruik gemaakt
van een speciaal wetsartikel waarbij een stemming door
het parlement omzeild wordt. De leerlingen verdiepen zich
in de Franse situatie en denken na over de vraag of de
gang van zaken wel democratisch was. Daarbij onder-
zoeken ze of er lessen te trekken zijn uit deze politieke
crisis. De les sluit aan bij de actualiteit en bij het leerdo-
mein burgerschap.

• Doelstellingen
- De leerlingen nemen kennis van de actualiteit rond de
nieuwe pensioenwet in Frankrijk.
- De lln. ontdekken dat pensioenregelingen afhankelijk
zijn van politieke keuzes.
- De lln. verdiepen zich in de werking van een democra-
tie.
- De lln. ontdekken op welke manier burgers kunnen
protesteren tegen regeringsbeleid.
- De lln. houden een presentatie over de vraag wat de si-
tuatie in Frankrijk ons kan leren over de werking van de
democratie.

• Werkwijze
- Instap: Laat een zo actueel mogelijk filmpje zien over de
Franse protesten. Je vindt er op deze website: www.vrt.be.
Bespreek met de leerlingen wat ze hebben gezien en wat ze
hier zelf al over wisten.
- Kern: Laat de leerlingen in groepjes van vier het artikel
lezen en de eerste drie vragen op het werkblad
beantwoorden. Zorg dat ze kunnen beschikken over een
computer met internetaansluiting (nodig voor vraag 2).
Bespreek de antwoorden klassikaal en stimuleer de leer-
lingen daarbij om hun inzichten nog te verdiepen. Vraag
de leerlingen bij vraag 1.b hun antwoord te beargumen-
teren. Maak duidelijk dat je op verschillende manieren



Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker

naar de redenering van president Macron kan kijken. 
Door de vergrijzing gaan de pensioenen inderdaad meer 
geld kosten en ook andere Europese landen hebben om 
die reden de pensioenleeftijd verhoogd. Toch is het de 
vraag waarvan die pensioenen betaald moeten worden. 
Veel Fransen wijzen op de grote winsten die bepaalde 
bedrijven de afgelopen jaren gemaakt hebben en vinden 
dat zij maar een deel van de pensioenen moeten betalen. 
Laat de leerlingen bij vraag 2.a voorbeelden geven uit het 
nieuws. Zo lag het openbaar vervoer bijvoorbeeld stil, 
werden vuilniszakken niet opgehaald omdat afvalbedrij-
ven staakten en werd de stroom van overheidsgebouwen 
en winkelcentra uitgeschakeld door medewerkers.
Ook bij vraag 2.b moeten de leerlingen hun antwoord 
onderbouwen. Prikkel ze opnieuw om de zaak van ver-
schillende kanten te bekijken. Enerzijds kunnen protest-
acties helpen als drukkingsmiddel om iets voor elkaar te 
krijgen. De geschiedenis van Frankrijk leert dat veel so-
ciale rechten op deze manier zijn verkregen. Anderzijds 
ondervinden mensen ook schade door de stakingen: het 
niet opgehaalde afval gaat stinken, mensen kunnen het 

openbaar vervoer niet nemen en door de stakingen wordt 
er minder geld verdiend.
Laat in aanvulling op vraag 3.a en 3.b eventueel zien hoe 
er in het parlement werd gereageerd op de beslissing om 
de wet via artikel 49.3 door te drukken: www.vrt.be/
vrtnws/nl/2023/03/16/frans-senaat-en-assemblee-stem-
men-vandaag-over-gecontesteerde-p. Als de premier het 
woord neemt, wordt er ‘boe’ geroepen en heffen 
parlementsleden de Marseillaise aan (het volkslied van 
Frankrijk, van oorsprong een strijdlied tijdens de Franse 
Revolutie). Geef de leerlingen naar aanleiding van vraag 
3.d de ruimte om met elkaar in discussie te gaan. Zorg dat
de verschillende perspectieven aan bod komen en dat de
leerlingen hun antwoorden zo goed mogelijk be-
argumenteren. Laat de groepjes vervolgens bij vraag 4 een
presentatie voorbereiden over de lessen die we uit de
gebeurtenissen kunnen trekken in verband met de wer-
king van de democratie. Geef aan dat de presentaties kort
maar krachtig moeten zijn. De richttijd is ongeveer één
minuut.



1. Zomer- en wintertijd
1. De zon schijnt niet langer omdat wij hebben afgesproken

dat het ‘zomertijd’ is. Omdat wij de klok een uur vooruit
hebben gezet, komt de zon een uur later op en gaat hij
dus ook een uur later onder.

2. waar – niet waar – niet waar – waar
3. a. Onze hersenen reageren op de afwisseling van dag

en nacht. De wintertijd (en de tijden voor zonsopkomst
en zonsondergang die daarbij horen) sluit daar in onze
omgeving het best bij aan.
b. Wij leven in onze westerse wereld niet meer volgens
onze biologische klok, omdat we afspraken met elkaar
moeten maken. Daarvoor hebben we de kloktijd nodig.

4. a. eigen antwoorden. Bijvoorbeeld: Ik ben vóór de
zomertijd, want: dan besparen we energie / dan kan
ik ’s avonds langer voetballen / dan kan ik meer geld
verdienen omdat mensen langer op het terras willen
zitten / dan is het ’s avonds nog niet donker als ik na
mijn werk naar huis rijd. Ik ben tegen de zomertijd,
want: telkens omschakelen tussen zomer- en wintertijd
is ongezond / ik vergeet de klok altijd vooruit te zetten
en kom dan te laat op mijn afspraken / ik kan ’s avonds
niet slapen als het nog licht is / mijn kat raakt van slag
als ze later eten krijgt.
b. eigen antwoord

2. Wat wil ik later worden?
1. fietsmonteur, racewagenmonteur, redder, scheidsrechter,

trainer, sportjournalist
2. topsporter, scheidsrechter, trainer of leraar (dansleraar,

voetbaltrainer, vechtsportinstructeur), personal trainer,
medewerker van winkel van sportkleren, monteur
(fietsmonteur, racewagenmonteur)

3. - 4. eigen antwoorden

3. Democratie in gevaar?
1. a. President Macron heeft de pensioenleeftijd verhoogd

omdat het bestaande systeem volgens hem te duur werd.
Omdat mensen langer leven, moeten ze ook langer
werken. Anders is er geen geld om de pensioenen te
betalen.
b. eigen antwoord

2.  a. Vakbonden van verschillende beroepsgroepen
organiseren demonstraties en stakingen. Daarnaast zijn er
ook mensen die spontaan de straat opgaan en
relschoppen.
b. eigen antwoord

3.  a. Normaal moet er door het parlement gestemd worden
over een nieuwe wet. Om een wet effectief in te voeren,
moet een meerderheid van de parlementsleden voor
stemmen.
b. Op grond van artikel 49.3 van de grondwet heeft de
regering besloten het parlement niet over de wet te
laten stemmen. De regering neemt zelf de
verantwoordelijkheid.
c. Macron koos voor deze manier omdat hij de nieuwe
wet heel erg belangrijk vindt. Hij wilde niet het risico
lopen dat het parlement de wet zou afkeuren.
d. eigen antwoord – Je kan zeggen dat het democratisch is
omdat artikel 49.3 in de grondwet staat en omdat de
moties van wantrouwen niet voldoende steun hadden. Je
kan ook zeggen dat het niet democratisch is omdat het
parlement niet voor niks de taak heeft de regering te
controleren en dat artikel 49.3 daarom ondemocratisch is.
Want wie bepaalt dat een wet zo ‘belangrijk’ is dat het
parlement er niet over hoeft te stemmen?
e. Voorlopig heeft hij zijn doel bereikt, want de nieuwe
wet is nu ingevoerd. Maar de protesten houden aan, dus
de vraag is of de nieuwe wet ook echt in werking zal
treden. Bovendien heeft Macron het vertrouwen verloren
van een groot deel van de bevolking, en dat schaadt zijn
politieke carrière. (Maar hij kan toch geen derde keer
president worden.)

4. Kits Nieuwsquiz 13
1. c – 2. b – 3. b – 4. a – 5. c –
6. b – 7. a – 8. b – 9. b – 10. c

Sleutel bij de werkbladen



Zomer- en wintertijd (1)

Lees het Kits-artikel ‘Zomertijd op je wekker’ en los de vragen op.
1. Lees de inleiding. Die eindigt met de zin: ’s Avonds blijft het een uur langer licht.

Betekent dit dat de zon langer schijnt?
Leg je antwoord uit.

WAAR I NIET WAAR

WAAR I NIET WAAR

WAAR I NIET WAAR

WAAR I NIET WAAR

2. Waar of niet waar?

Omcirkel het goede antwoord.

Je merkt op zondag 26 maart dat het na het avondeten langer licht blijft.

Je merkt op maandag 27 maart bij het opstaan dat er ’s morgens sneller licht is. 

Door het instellen van de zomertijd zijn er meer uren waarin de zon schijnt. 

Door het instellen van de zomertijd kan je meer profiteren van het zonlicht.

3. ‘Onze biologische klok sluit het meest aan bij de wintertijd.’ 
a. Leg deze zin uit.
Maak daarbij gebruik van de extra informatie op:
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/het-menselijk-lichaam/wat-je-biologische-klok

b. Waarom leven we in onze moderne wereld niet meer volgens onze biologische klok?
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4. a. Sommige mensen zijn blij met de zomertijd.
Anderen willen de zomertijd liever afschaffen.
Bedenk wat voor- en tegenstanders zeggen.
• Tip: Denk aan mensen met verschillende leeftijden, bezigheden en beroepen.

Ik ben vóór de zomertijd, want …

 1. 

 2 

 3. 

Ik ben tegen de zomertijd, want …

 1. 

 2 

 3. 

b. En wat vind je zelf? Praat erover met elkaar.
Schrijf dan je eigen mening op.

Zomer- en wintertijd (2)
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1. Op de kaft van dit boek kan je heel wat jobs in de sportwereld zien.
Welke herken jij? Benoem ze!

2. a. Welke jobs in de sportwereld komen aan bod in het artikel op pagina 4?



 

   (voorbeelden: , , )

 

 

   (voorbeelden: , )

b. Welke jobs spreken je aan?
Kleur de jobs die je leuk zou vinden groen, de jobs die je helemaal niet leuk zou vinden rood.
Vertel waarom je een job leuk zou vinden en waarom niet.

3. Welke job zou jij later willen uitvoeren?

Wat wil ik later worden? (1)
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Vraag akkoord neutraal niet akkoord

Ik werk het liefst alleen.

Ik geniet ervan om samen te werken met anderen.

Ik praat graag. 

Ik kan anderen goed overtuigen.

Ik spreek graag voor een groep.

Ik werk graag met kinderen of ouderen. 

Ik los graag technische problemen op.

Ik werk graag in de natuur.

Ik sport graag. 

Ik ben geïnteresseerd in kunst. 

Ik werk graag met de computer.

Ik werk graag met eten. 

Ik help graag mensen. 

Ik wil graag met geld werken.

Ik leg graag iets uit.

Ik sleutel graag aan machines.

Ik wil graag verschillende talen leren.

Ik wil graag veel reizen.

4. Doe de test!
a. Bekijk eerst deze vragen.

b. Doe nu deze test online.
De test is gemaakt voor beroepen in de sociale sector.
www.iedertalenttelt.be

c. Welke drie beroepen stonden eerst?

Wat wil ik later worden? (2)
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d. Welk beroep lijkt echt iets voor jou?
Kleur dit beroep groen!

e. Kende je dit beroep al? O ja  O nee

    Had je al aan dit beroep gedacht voor jezelf? O ja  O nee

    Noteerde je deze job bij vraag 3? O ja  O nee

    Zou je dit beroep graag willen uitoefenen? O ja  O nee

f. Klik op het beroep.
Lees de zinnen onder ‘Waar ben je zoal goed in?’.
Noteer twee zaken die inderdaad bij jou passen!

g. Vraag aan een vriend(in) of dit talenten zijn van jou.

Hij/zij antwoordde O ja  O nee

h. Welke opleiding moet je volgen voor dit beroep?

i. Waarom zou dit beroep bij jou kunnen passen?

j. Welke bedenkingen heb je nog bij dit beroep? (studies, werkzekerheid, werktijden …)

Wat wil ik later worden? (3)
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1. a. Waarom heeft de Franse president de pensioenleeftijd verhoogd?

b. Ben je het eens met die redenering? Leg je antwoord uit.

2. a. Er is in Frankrijk veel protest tegen de nieuwe wet. Kijk naar een nieuwsuitzending op de site van de VRT
hierover: www.vrt.be/ (zoeken op: protest Frankrijk pensioen)
Door wie wordt er geprotesteerd en op welke manier? Geef een paar voorbeelden.

b. In alinea 2 staat dat Fransen sneller de straat opgaan om te protesteren dan Belgen. Wat vind je daarvan?
Zouden de Belgen een voorbeeld moeten nemen aan de Fransen of moeten de Fransen een voorbeeld nemen
aan ons?

3. De nieuwe Franse pensioenwet is op een bijzondere manier ingevoerd.
a. Hoe wordt een nieuwe wet normaal ingevoerd?

b. Hoe is dat nu gegaan?

Democratie in gevaar? (1)
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c. Waarom koos president Macron voor deze bijzondere manier?

d. Is dit wel of niet democratisch?
Leg je antwoord uit.

e. Heeft Macron zijn doel nu bereikt?



4. De protesten in Frankrijk gaan allang niet meer alleen over de pensioenplannen.
Burgers voelen zich niet gehoord. Welke les kunnen we trekken uit de gebeurtenissen in Frankrijk over het
functioneren van de democratie? Maak hier een korte presentatie over.

 Stappenplan
• Stap 1 – Kies een uitspraak als uitgangspunt.
Lees onderstaande uitspraken en kies een uitspraak uit die je interessant vindt.

• Stap 2 – Bedenk het verhaal bij deze uitspraak.
- Wie zou dit gezegd hebben en waarom?
- Wat heeft deze uitspraak te maken met het functioneren van de democratie?
- Welke les kunnen we hieruit trekken?

• Stap 3 – Bedenk hoe jullie de les gaan verpakken in een presentatie.
- Hoe vang je de aandacht van je publiek? Begin je met het citaat of kies je een ander begin?
- Bedenk wat het probleem is met de democratie en hoe je dit probleem zou moeten oplossen.
- Schrijf dit verhaal in steekwoorden op. Die kan je gebruiken als geheugensteuntje bij de presentatie.
- Bedenk wie wat gaat zeggen.

• Stap 4 – Oefen je presentatie.
- Controleer of je verhaal niet te lang duurt: een minuutje verteltijd is genoeg.
- Geef elkaar feedback om de presentatie te verbeteren.

• Stap 5 – Geef de presentatie.

Democratie in gevaar? (3)

Alleen protesteren
schiet niet op. Laten
we liever kijken hoe

het wél moet!

Als mensen steeds de straat
opgaan om te protesteren, kan
je een land niet meer besturen!

Al die rellen en
stakingen zorgen
voor chaos. Dat is
niet in het belang

van het land!

De regering is er voor
de burgers. Macron
moet dus luisteren

naar het volk!

Burgers moeten

opkomen voor hun

rechten. Dat hoort

bij een democratie!

Een democratie werkt alleen

als er genoeg vertrouwen is. 

Macron heeft het verpest!
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Sluit aan bij de Kits-krant nr. 13 - maart 2023.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Waarom werd de zomertijd ingevoerd?
a. De zomertijd werd ingevoerd om sneller het licht te moeten aansteken.
b. De zomertijd werd ingevoerd om een uur langer zonlicht te hebben.
c. De zomertijd werd ingevoerd om energie te besparen.

2. Welke muziekstroming komt niet voor in het artikel van de boekentip?
a. jazz
b. house
c. blues

3. Welke zin vat het artikel over TikTok het beste samen?
a. Er is bewijs dat China gegevens verzamelt via de app Tiktok, daarom mag

overheidspersoneel de app niet gebruiken.
b. Personeel van de overheid mag de app TikTok niet gebruiken op de telefoon of computer

van hun werk uit vrees dat China gegevens verzamelt.
c. De overheid wil niet dat hun personeel TikTok gebruikt omdat het tijdverlies is.

4. Hoe is de gouden takin aangepast aan zijn leefklimaat?
a. Zijn grote snuit warmt de koude lucht op.
b. Zijn hoeven zijn geïsoleerd tegen de koude.
c. Zijn vacht wordt in het koude seizoen dikker.

5. Karel Sabbe is een held omdat …
a. hij meer dan 42,195 km kan lopen.
b. hij een ultraloper is.
c. hij de extreem zware Barkley Marathons uitliep.

6. Het verschil tussen de pensioenleeftijd in Frankrijk en België bedraagt in 2030 …
a. 1 jaar.
b. 3 jaar.
c. 5 jaar.

7. Wat stond niet in het artikel over het wereldrecord surfen?
a. Blake Johnston vertelt tijdens een korte pauze dat hij het mentaal zwaar had.
b. Blake Johnston is een 40-jarige surfleraar uit Australië.
c. Blake Johnston zamelt geld in voor jongeren met mentale problemen.

8. Waarom is het een opsteker dat Poetin een arrestatiebevel heeft gekregen?
a. Nu kan Poetin worden gezocht en opgepakt.
b. Het is een erkenning van het leed dat hij de weggehaalde kinderen aandoet.
c. Nu kunnen de kinderen die werden weggehaald uit Oekraïne terug naar huis.

9. Wat is het zodiakaal licht?
a. Een driehoekige, rode gloed aan de horizon die te zien is tijdens de overgang van winter naar lente.
b. Een driehoekige, witte gloed aan de horizon die te zien is tijdens de overgang van winter naar lente.
c. Een driehoekige, witte gloed aan de horizon die te zien is tijdens de overgang van herfst naar winter.

10. Je helpt andere mensen om fit en gezond te worden en te blijven, en je geeft advies over voeding. Je bent een …
a. dansleraar.
b. topsporter.
c. personal trainer.
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