bij KITS, de krant waar nieuws in zit
31ste jaargang - Nr. 15 - 22 april 2021
Redactie: Soetkin De Temmerman, Jurgen Kolgen, Ellen Somers, Liselotte Vertenten en Wim Vromant

Uitgewerkte lessuggesties
1. Wanneer mogen we een terrasje
doen?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Gekibbel over terrassen’ op pag. 2.
• Motivatie
In de media komen de meningsverschillen over het al
dan niet openen van de terrassen vóór 8 mei uitvoerig
aan bod. In het Kits-artikel wordt het geschil geschetst
aan de hand van de standpunten van Jean-Marie
Dedecker die al vroeger de terrassen wil openen in
Middelkerke en minister van Binnenlandse Zaken
Annelies Verlinden die uiteraard de datum op 8
mei wil houden (én enkel als voldaan wordt aan de
voorwaarden). We grijpen dit meningsverschil aan
om het lezen van een artikel te koppelen aan een
spreekopdracht (interview).
• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen gegevens uit een geschreven
boodschap reproduceren en interpreteren.
- De leerlingen zoeken bij een boodschap bijkomende
informatie op het internet op.
- De leerlingen kunnen zich inleven in de standpunten van
anderen, in de rol van anderen.
- De leerlingen kunnen een interview voorbereiden en naar
voor brengen.
• Werkwijze
- Instap: Start de les met het kort aanbrengen van het
onderwerp en laat de leerlingen meteen daarna het Kitsartikel individueel lezen. Vervolgens maak je klassikaal een
bordschema op waarin het meningsverschil schematisch
wordt voorgesteld (situatie, meningen, standpunten).
- Kern: De leerlingen krijgen per twee de opdracht in
stappen. Stap 1: Opzoeken van bijkomende informatie. Stap
2: Kiezen van een interview. Stap 3: Voorbereiden van het
interview (vragen opstellen – antwoorden omschrijven met
kernwoorden). Stap 4: Even oefenen van het interview. Stap
5: Naar voor brengen van het interview. Bij het naar voor
brengen van het interview observeren de andere klasgenoten
de inhoud, de vorm en de inleving bij het interview.
Achteraf wordt dit besproken. Eventueel wordt het interview
ook opgenomen als een item voor het journaal.
- Slot: Uiteraard volg je in de klas op hoe dit meningsverschil uiteindelijk zal aflopen op 1 mei en de week erna.
• Internet
Op deze webpagina vinden jij en je leerlingen bijkomende
informatie i.v.m. het afnemen van een interview:
https://www.hetdocumentatiecentrum.be/leerlingen/
aan-de-slag!/interview

2. Radioactief water in zee
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Radioactief water in zee’ op pag. 4.
• Motivatie
Wanneer een land beslist om radioactief afvalwater in
zee te lozen, is dat een kwestie die iedereen aanbelangt!
Kunnen ook wij in Europa hier negatieve gevolgen van
ondervinden? Voor de leerlingen is het misschien een
ver-van-mijn-bed-show, maar het is zeker interessant om
hen te wijzen op de gevaren van zulke beslissingen. In
deze les bekijken we eerst een nieuwsbericht en daarna
lezen we het Kits-artikel. De informatie uit het artikel
wordt via vragen vastgezet. In de kern van de les leren
de leerlingen meer over radioactiviteit en de werking van
kerncentrales. De werkbladen kunnen gebruikt worden
in een les Taal of Mens en maatschappij.
• Doelstellingen
- De leerlingen luisteren aandachtig naar een documentaire.
- De lln. kunnen een artikel begrijpend lezen.
- De lln. stellen vragen aan elkaar over een gelezen artikel.
- De lln. lossen vragen op door informatie op te zoeken in
een artikel.
- De lln. kunnen informatie over kerncentrales en
radioactiviteit opzoeken op internet.
- De lln. kunnen enkele voor- en nadelen van kerncentrales
en radioactiviteit opzoeken.
- De lln. kunnen argumenten bedenken pro of contra het
lozen van het radioactief afvalwater in de oceaan.
• Werkwijze
- Instap: Bekijk met de leerlingen deze documentaire
over de kernramp in Fukushima:
https://www.youtube.com/watch?v=LwiQzoKYAKc.
Dit dient als achtergrondinformatie voordat je het Kitsartikel gaat lezen. Vraag de leerlingen om hun mening
over kerncentrales en de kernramp te formuleren.
Hierna lezen ze het Kits-artikel zodat ze nog meer zicht
krijgen in de situatie. Vervolgens werken de leerlingen
in duo’s. Ze stellen elkaar vragen over het artikel; het
antwoord moet steeds in de tekst te vinden zijn. Op die
manier geraken de leerlingen goed vertrouwd met de
tekst. Daarna kan je hun het eerste werkblad geven. Ze
vullen de eerste opdracht volledig in. Eventueel kan je
klassikaal ook naar dit nieuwsbericht kijken:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/13/japan-wil-overtwee-jaar-grote-hoeveelheid-radio-actief-water-ui/
- Kern: Vervolgens ga je dieper in op de begrippen
‘radioactiviteit’ en ‘kerncentrales’. Je kan zelf kiezen of
je de tweede opdracht klassikaal, in duo’s of individueel

aanpakt. Gebruik hiervoor de website ‘wikikids’, met de
zoekterm ‘kernenergie’. Bekijk ook dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=MvdjuDFfoAQ. Laat
de leerlingen ook informatie opzoeken over de voor- en
nadelen van kernenergie. Doe dit bijvoorbeeld door
hen de zoekterm ‘kernenergie voordelen en nadelen’ te
laten intypen of via deze website: https://www.feenstra.
com/zorgelooswonen/de-voordelen-en-nadelen-vankernenergie. (Je kan dit ook als huistaak meegeven, als
voorbereiding op het debat uit het slot.)
- Slot: Je houdt met de leerlingen een debat. Nu ze
voldoende informatie hebben ingewonnen over de vooren nadelen van kernenergie, hebben ze waarschijnlijk
een eigen mening gevormd.
Er zijn twee opties:
- Vorm een team pro en een team contra kernenergie.
Je kan de leerlingen zelf laten kiezen of je kan hun
een rood (contra) of groen (pro) kaartje geven om de
teams te verdelen. Beide teams mogen eerst onderling
overleggen. Op die manier geven ze elkaar tips voor
bepaalde argumenten en verwoordingen. Nadien laat je
hen in duo’s (1 iemand pro, 1 iemand contra) of in panels
discussiëren. Als afsluiting vraag je of er leerlingen van
mening veranderd zijn door de argumenten van de
anderen.
- Laat de leerlingen de rol van Japan en Zuid-Korea
en China innemen. Ze openen de discussie tussen
de landen (Japan wil het radioactieve water kwijt en
Zuid-Korea en China willen niet dat het in de Grote
Oceaan geloosd wordt.) Uiteindelijk moeten ze tot een
compromis komen. Deze spreekopdracht wordt in
groepjes van drie uitgevoerd (een afgevaardigde van elk
land).
• Extra bronnen:
-		www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/
energiebronnen/kernenergie/
-		www.nucleairforum.be/thema/kerntechnologie-voordummies/hoe-werkt-een-kerncentrale?gclid=EAIaIQo
bChMIjsC03q2L8AIVQtTtCh2rCw9iEAAYASAAEgJj
dPD_BwE&gclsrc=aw.ds
-		https://9-12.jeugdbibliotheek.nl/weten/info-voorwerkstuk-en-spreekbeurt/techniek-en-wetenschap/
kernenergie.html

3. Krantenartikels uitspitten
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pag. 1.
• Motivatie
Met dit werkblad oefenen we op tekstbegrip en
begrijpend lezen. Oefenen op tekstbegrip kan je op heel
veel manieren doen. In deze les gaan wij aan de slag met

Niveau:

= voor iedereen /

korte, geschreven, informatieve teksten. De leerlingen
moeten woordverklaringen bedenken bij de moeilijke
woorden, inhoudsvragen oplossen en een eigen mening
innemen bij een aantal stellingen die aansluiten bij de
artikels. Op deze manier doorgronden ze de teksten
optimaal. De werkbladen kunnen gebruikt worden in
een les PAV of Nederlands.
• Doelstellingen
- De leerlingen verklaren woorden uit een informatief
artikel.
- De lln. antwoorden op inhoudsvragen over een
informatief artikel.
- De lln. reageren op stellingen bij een informatief artikel.
- De lln. bedenken zelf vragen en stellingen bij een
informatief artikel.
- De lln. oefenen hun begrijpend lezen-skills.
• Werkwijze
- Instap: Lees op voorhand de vier artikels van pag. 1
hardop voor en neem dit op. Laat deze geluidsopname
afspelen in de klas. Op het bord kan je in het groot
STILTE of LUISTER AANDACHTIG schrijven. De
leerlingen krijgen de opdracht om de artikels in één zin te
omschrijven. Ze moeten dus zeer aandachtig luisteren.
- Kern: De eerste opdracht van de werkbladen wordt
individueel opgelost. De leerlingen zoeken een verklaring
van de woorden in de artikels of op het internet. Ze geven
tevens de titel aan van het artikel waarin het woord te
vinden is. Ook de tweede opdracht wordt individueel
opgelost. Bij deze opdracht zijn alle antwoorden in de
artikels te vinden. Voor de derde opdracht wordt de klas
weer opgesplitst in kleine groepjes. Er wordt in de groepjes
gezocht naar een gezamenlijke reactie op de stellingen. Er
zal dus een compromis gemaakt moeten worden. Hierna
brengen de groepjes hun mening naar voor en kunnen er
drie kleine klasdiscussies ontstaan. Voor de laatste opdracht
houd je dezelfde groepjes aan. Naar analogie van de vorige
opdrachten worden extra woorden, vragen en stellingen
gezocht. Deze opdrachten worden verzameld en voorgelegd
aan de overige klasgenoten, die ze moeten uitvoeren.
- Slot: Een of meerdere van de zelfbedachte stellingen kan/
kunnen leiden tot een klasdiscussie.
• Tips
- Maak een journaal met de inhoud van de verschillende
artikels. Denk aan een geschikte achtergrond, een passende
tune ... Kies eventueel nog een extra item uit de overige
pagina's van de krant. De andere leerlingen geven feedback
over inhoud, vorm, presentatie ...
- Schrijf zelf een krantenartikel volgens het stappenplan dat
je hier kan vinden:
https://www.hetdocumentatiecentrum.be/leerlingen/
aan-de-slag!/krantenartikel. Misschien kunnen ook deze
artikels in een journaal gegoten worden.

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
2. Radioactief water in zee

3. Krantenartikels uitspitten

1. a. Fukushima / b. Japan - zie wereldkaart op
www.kits.be, Voor Kits'ers, Kaarten & Oplossingen / c.
De restanten van de reactor worden al 10 jaar gekoeld
met zeewater. / d. Het zeewater dat gebruikt wordt om
de centrale te blussen wordt radioactief. / e. Het gaat
inmiddels om een miljoen ton water dat is opgeslagen
in grote containers. / f. De Japanse regering wil het
water stapsgewijs in de Grote Oceaan lozen. / g. De
buurlanden China en Zuid-Korea reageren boos op de
plannen van Japan. / h. De Japanse regering benadrukt
dat ze de operatie streng opvolgt en dat het radioactieve
water eerst gefilterd en verdund wordt.
2. a. radioactiviteit - in de buurt van een kerncentrale
/ b. In een kerncentrale wordt elektriciteit opgewekt
door uranium- of plutoniumkernen te splitsen. Doel
en Tihange / c. De primaire kringloop onttrekt de
warmte. De secundaire kringloop produceert stoom.
De tertiaire kringloop koelt af. / d. Kernenergie ontstaat
bij het splijten van atoomkernen van uranium in een
kerncentrale. Als je de kern van een atoom splijt, komt
er heel veel warmte (energie) vrij. Die warmte gebruik
je om water te verwarmen. Het water wordt stoom en
de stoom zet grote turbines aan het werk. De turbines
drijven generatoren aan. Die generatoren maken
elektriciteit. / e. Voordelen: Bij de opwekking komen
geen CO2 en andere broeikasgassen vrij. Uranium is
een goedkope brandstof en het wordt gewonnen op
verschillende werelddelen. / Nadelen: De centrales en
opwerkingsfabrieken zijn gevoelig voor misbruik door
de productie van wapens en terroristische aanslagen.
Het afval dat ontstaat bij uraniumwinning, de resten na
gebruik van uranium in de centrale en de afvalresten na
de sloop van een centrale blijven lange tijd radioactief.
De straling die vrijkomt van radioactief materiaal kan
gezondheidsproblemen veroorzaken en daarom moet het
materiaal voor vele honderden jaren veilig opgeslagen
worden. Uranium is een grondstof die op kan raken.

1. a. Dit is een heilig gebouw in Mekka. Het heeft de vorm
van een grote, zwarte doos. – b. Censuur betekent dat
een land bepaalde informatie controleert of verbiedt.
– c. Aan anderen laten zien wat iemand gedaan heeft
of wie hij/zij is. – d. Dit zorgt ervoor dat leerkrachten,
leerlingen en ouders vlot online kunnen samenwerken. –
e. Wat iets belachelijk of te schande maakt. – f. Dit geldt
als de heilige maand van inkeer, waarin tussen dageraad
en zonsondergang door vele gelovigen, voor zover zij
daarvan niet vrijgesteld zijn, gevast wordt.
2. a. De aanvallers sturen doelbewust veel dataverkeer
naar een website of modem van een school, waardoor
het netwerk regelmatig uitvalt. – b. De benen van de
vrouwelijke lijnrechter mochten niet in beeld komen.
– c. Mensen die minstens 14 dagen geleden een eerste
prik kregen of hersteld zijn van covid-19 krijgen een
vergunning en zijn toegelaten. – d. Vele jonge vrouwen
merken tijdens het videobellen allerlei storende dingen
in hun gezicht op.
3. – 4. eigen antwoorden

4. Kits Nieuwsquiz 15
1. c – 2. b – 3. c – 4. b – 5. a
6. c – 7. a – 8. c – 9. b – 10. b
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Wanneer mogen we een terrasje doen?
1. Lees het Kits-artikel ‘Gekibbel over terrassen’ op pag. 2.
Zoek bijkomende informatie op het internet.
Maak per twee een interview over dit onderwerp. Kies een van beide.

Interview met Jean-Marie Dedecker
Vragen van de interviewer

Antwoorden van Jean-Marie Dedecker (hulpwoorden)

Interview met minister Annelies Verlinden
Antwoorden van Annelies Verlinden (hulpwoorden)

Foto's wikipedia.org

Vragen van de interviewer

Radioactief water in zee (1)
1. Over het artikel
a. In welke stad ontplofte in 2011 een kerncentrale?
b. In welk land ligt deze stad?

Wereldkaart

Kleur het land groen op de wereldkaart.

België

3000 Km

c. Op welke manier worden de resten van de ontplofte kerncentrale gekoeld?

d. Wat is het gevolg van het koelen?

e. Over hoeveel water gaat het en waarin wordt dit opgeslagen?

f. Wat is de oplossing die de Japanse regering voorstelt?

g. Wie zijn de tegenstanders van dit voorstel en waarom? Kleur deze landen rood op de kaart hierboven.

h. Welk argument gebruikt de regering van Japan om dit plan toch te laten doorgaan?

Radioactief water in zee (2)
2. Enkele moeilijke woorden uitgelegd …
a. De betekenis van dit logo is
Heb je dit logo al eens gezien? Waar?

b. Wat is een kerncentrale?

Waar in België staan er kerncentrales?

c. Hoe werkt een kerncentrale?
		

1. Primaire kringloop:

					

2. Secundaire kringloop:

					

3. Tertiaire kringloop:

		 d. Wat is kernenergie?

e. Noteer enkele voor- en nadelen van kernenergie.
Voordelen:
•
•
•
Nadelen:
•
•
•

Binnenland

> Van voorbeeld naar
oplichter?

Buitenland

> ‘Dokter Peyo’ brengt troost

Mix

> Twee gadgets
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Smartschool waarschuwt scholen voor
netwerkaanvallen. Die worden meer en
meer
uitgevoerd door middelbare scholieren.
De
‘aanvallers’ sturen doelbewust veel
dataverkeer naar een website of een modem
van
een school. Daardoor valt het netwerk
van
de school regelmatig uit. Dat gebeurt
meerdere keren op een dag. En het duurt
telkens
minutenlang.

203, 9100 Sint-Niklaas | Erkenningsnummer:

Een netwerk aanvallen is altijd strafbaar!

Digitaal opvoeden
Zo’n haperende internetverbinding
is zeer
hinderlijk voor online activiteiten.
Op die

(Foto iStock - ilmoro 100)

Minder bedevaarders
naar Mekka
Foto iStock - Shakeel Sha

plek op aarde. Elke gelovige moet minstens
één keer in zijn leven die plaats bezoeken.
Dit jaar wordt het aantal pelgrims streng
beperkt. Wie krijgen een vergunning?
Men-

sen die gevaccineerd zijn tegen covid-19.
Ook mensen die minstens 14 dagen
geleden
een eerste prik kregen. Én mensen die
hersteld zijn van covid-19.

Webcam toont meer rimpels

Het is erg opvallend. Veel meer dan

vroeger stappen jonge vrouwen naar
een
plastisch chirurg. Wat is de reden? Door
corona werken veel mensen van thuis
uit
op de computer. Tijdens het videobellen
worden mensen geconfronteerd met
hun
uiterlijk. Ze merken plots allerlei storende dingen in hun gezicht op. Daarom
maken ze een afspraak met een plastisch
chirurg. Maar in veel gevallen is een

ingreep helemaal niet aan de orde. Want
de rimpels of uithangende wangen zijn
er

niet echt. Een webcam geeft immers

vertekend beeld weer.

manier kunnen geen afstandslessen
gegeven worden. Smartschool diende al
klacht
in. Een onderzoeksrechter werkt aan
de
zaak. Ook het Centrum voor Cybersecurity
België merkt het groeiende probleem.
Het
werkte al adviezen en richtlijnen voor
de
scholen uit om zich te wapenen tegen
de
aanvallen. Maar Jan Schuer van Smartschool vindt dat er meer moet gebeuren.
Hij vindt dat jongeren digitaal opgevoed

moeten worden. ‘Een steen door een
ruit
werpen mag niet, zo’n internetaanval
mag
ook niet.’

Geen blote vrouwenbenen!

SAUDI-ARABIË | In Mekka luidden
bedevaarders de islamitische vastenmaand,
de
ramadan, in. Zij liepen rondjes rond
de
Kaäba. Dat is een zwart gebouw dat
lijkt op
een kubus. Voor moslims is dat de heiligste

IRAN | Censuur betekent dat een
land bepaalde informatie controleert
of
verbiedt. Dat is in strijd met de persvrijheid
en de vrijheid van meningsuiting.
Toch kregen onlangs vele Iraanse
voetbalfans te maken met censuur.
De censuur werd toegepast tijdens het
televisieverslag van de voetbalmatch
Tottenham-Manchester United. Iraanse

kijkers kregen meer dan honderd keer
een ander beeld te zien dan de rest van

de wereld. Waarom? Omdat ze de benen
van de lijnrechter niet mochten zien.
Dat
was namelijk een vrouw. Elke keer dat

zij in beeld kwam, kregen de Iraniërs

iets
anders voorgeschoteld. Een beeld van
het
stadion, een luchtbeeld uit de omgeving,
een close-up van iemand in de tribune
…
‘Dit is een aanfluiting’, reageert een
Iraanse organisatie voor burgerrechten.
‘We mogen deze praktijken niet als normaal beschouwen.’

een
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Schoolsupport, Koningin Fabiolapark
AntwerpenX | Afzender: Uitgeverij
in juli en augustus | Afgiftekantoor:
in december, april en juni, en niet
Halfmaandelijks, behalve maandelijks

Krantenartikels uitspitten (1)

Webcode: visdeurbel

Lessen platgelegd
door aanvallen
Ook na de paaspauze moeten veel
jongeren nog online lessen volgen.
Maar steeds
vaker wordt het afstandsonderwijs
ernstig verstoord. Smartschool is
een digitaal
schoolplatform. Het zorgt ervoor
dat leerkrachten, leerlingen, ouders
… vlot
online kunnen samenwerken.

Foto iStock - doyata

M&

>>> meer nieuws op www.Kits.be

ens

Iraanse televisiekijkers kregen de blote
benen
van Sian Massey-Ellis niet te zien. (Foto
ANP

- Zuma Press)

1. Verklaar deze woorden. Je mag gebruik maken van de eerste pagina van de Kits-krant of opzoekwerk
verrichten op het internet. Geef ook telkens de titel van het artikel waarin dit woord voorkomt.
a. Kaäba: Titel artikel:
Verklaring:

b. Censuur: Titel artikel:
Verklaring:

c. Confronteren: Titel artikel:
Verklaring:

d. Digitaal schoolplatform: Titel artikel:
Verklaring:

e. Aanfluiting: Titel artikel:
Verklaring:

f. Ramadan: Titel artikel:
Verklaring:

2. Geef antwoord op onderstaande vragen. Je vindt de antwoorden in de Kits-artikels op pag. 1.
a. Op welke manier verstoren de netwerkaanvallers de online activiteiten van een school?

b. Om welke reden werden sommige tv-beelden van een voetbalwedstrijd gecensureerd?

c. Door de pandemie wordt het aantal bedevaarders naar Mekka beperkt. Hoe zal dit gebeuren?

d. Waarom zit het aantal afspraken bij de plastische chirurg in de lift?

Binnenland

> Van voorbeeld naar
oplichter?

Buitenland

> ‘Dokter Peyo’ brengt troost

Mix

> Twee gadgets
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kijkers kregen meer dan honderd keer
een ander beeld te zien dan de rest van

de wereld. Waarom? Omdat ze de benen
van de lijnrechter niet mochten zien.
Dat
was namelijk een vrouw. Elke keer dat

zij in beeld kwam, kregen de Iraniërs

iets
anders voorgeschoteld. Een beeld van
het
stadion, een luchtbeeld uit de omgeving,
een close-up van iemand in de tribune
…
‘Dit is een aanfluiting’, reageert een
Iraanse organisatie voor burgerrechten.
‘We mogen deze praktijken niet als normaal beschouwen.’

een
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Schoolsupport, Koningin Fabiolapark
AntwerpenX | Afzender: Uitgeverij
in juli en augustus | Afgiftekantoor:
in december, april en juni, en niet
Halfmaandelijks, behalve maandelijks

Krantenartikels uitspitten (2)

Webcode: visdeurbel

Lessen platgelegd
door aanvallen
Ook na de paaspauze moeten veel
jongeren nog online lessen volgen.
Maar steeds
vaker wordt het afstandsonderwijs
ernstig verstoord. Smartschool is
een digitaal
schoolplatform. Het zorgt ervoor
dat leerkrachten, leerlingen, ouders
… vlot
online kunnen samenwerken.
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M&

>>> meer nieuws op www.Kits.be

ens

Iraanse televisiekijkers kregen de blote
benen
van Sian Massey-Ellis niet te zien. (Foto
ANP

- Zuma Press)

3. Geef een korte reactie op deze stellingen.
t a. Scholieren die een netwerkaanval uitvoeren moeten zware boetes krijgen.
t b. Censuur omwille van de blote benen van een vrouwelijke scheidsrechter
tijdens een voetbalwedstrijd is echt overdreven.
t c. Ik vind het discriminerend dat mensen die gevaccineerd zijn of hersteld
van covid-19 een vergunning krijgen om Mekka te bezoeken, en alle anderen niet.

4. Nu is het aan jullie!
Bedenk zelf vragen voor je klasgenoten.
Kies een andere pagina uit de Kits-krant.
t a. Woordverklaring. Zoek vier moeilijke woorden die jullie klasgenoten moeten verklaren.
t b. Vraag: Zoek 2 open vragen en 2 gesloten vragen (ja/neen) die de andere leerlingen moeten oplossen.
t c. Stelling: Bedenk 2 stellingen waarop de klasgenoten een reactie moeten formuleren.

Kits Nieuwsquiz 15
Sluit aan bij de Kits-krant van 22 april 2021.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

Foto wikipedia.org

1. Waarmee is censuur in strijd?
a. met het recht op de vrije meningsuiting en met het recht op privacy
b. met het recht op privacy en met de persvrijheid
c. met het recht op de vrije meningsuiting en met de persvrijheid
2. Wie kan een vergunning krijgen om af te zakken naar de Kaäba in Mekka?
a. Mensen die zeven dagen geleden een eerste prik tegen covid-19 kregen.
b. Mensen die al hersteld zijn van covid-19.
c. Alleen mensen die in Saudi-Arabië wonen, want het land heeft zijn grenzen gesloten.
3. Welke titel kreeg Sihame El Kaouakibi in 2012?
a. Belgium’s Outstanding Young Businesswoman
b. Belgium’s Outstanding Young Immigrant
c. Belgium’s Outstanding Young Person
4. Welk museum zal in het najaar van 2021 een ‘stadsgitaar van plataan’ tentoonstellen?
a. het Instrumentenmuseum in Brussel
b. Museum Vleeshuis in Hoboken
c. het Muziekmuseum in Gent

5. Welke zin over het wagenpark van de federale regering klopt niet?
a. De twintig leden van de federale regering hebben samen 56 auto’s ter beschikking.
b. Van de 56 auto’s van de leden van de federale regering zijn er elf die (gedeeltelijk) elektrisch rijden.
c. aantal wagens van Meryame Kitir + aantal wagens van Alexander De Croo = aantal wagens van Sophie Wilmès
6. Wat kan je beschouwen als de voorloper van het internet?
a. TERRANET uit 1966
b. MOSAIC-NET uit 1967
c. ARPANET uit 1969

9. Hoe kwam het dat de kerncentrale van Fukushima in 2011 ontplofte?
a. Dat gebeurde na een zware aardbeving.
b. Dat gebeurde na een zware tsunami.
c. Dat gebeurde door een menselijke fout.
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8. Welk nieuw toestel kan je razendsnel vertellen hoe het met je gezondheid gaat?
a. een SwitchEasy
b. een Neuralink
c. een iCARE
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7. Welk gevolg kan een bezoekje van ‘Dokter Peyo’ hebben, volgens het artikel?
a. De patiënt heeft minder medicijnen nodig.
b. De patiënt geneest wonderwel.
c. De patiënt wil graag leren paardrijden.

10. Het bedrijf Neuralink probeert ervoor te zorgen dat verlamde mensen een computer kunnen bedienen.
		 Op welke manier?
a. Met de hulp van een robot die eruitziet als een aap.
b. Via implantaten in de hersenen.
c. Via een piepkleine computer in de hersenen.

