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Uitgewerkte lessuggesties
1. Samen fietsen tegen eenzaamheid
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Samen fietsen tegen eenzaamheid’
op pag. 1.
• Motivatie
In deze coronatijd worden heel wat initiatieven genomen
om zowel het bewegen te stimuleren als het risico op
sociaal isolement de kop in te drukken. Het in het leven
roepen van wandelbuddy’s en fietsbuddy’s is daar een
mooi voorbeeld van. We gebruiken het Kits-artikel voor
een korte oefening ‘begrijpend lezen’, een praktische
oefening op het voorbereiden van een fietstocht en een
oefening rond (gemiddelde) snelheid.
• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen een geschreven boodschap
(krantenartikel) weergeven en interpreteren.
- De leerlingen kunnen een fietsroute uitstippelen met
behulp van de website ‘fietsknooppunten’.
- De leerlingen kennen fietssnelheden als referentiepunt.
- De leerlingen kunnen rekenproblemen toegepast op
gemiddelde snelheid oplossen.
- De leerlingen kunnen een grafiek van een fietstocht lezen
en interpreteren.
• Werkwijze
Start de les met een kort gesprek over fietsgewoontes
en -ervaringen binnen het gezin. Koppel die ook aan
verschillen tussen vroeger en nu. Wordt er door corona
meer gefietst? Werd er meer gefietst tijdens de lockdown
vorig jaar? Vervolgens mogen de leerlingen het Kits-artikel
individueel lezen en verwerken (opdracht 1). Nadien
gaan de leerlingen per twee werken: het uitwisselen van
de antwoorden van opdracht 1 en het verwerken van
opdrachten 2 en 3. Voor opdracht 4 koppel je een wiskundig
sterkere leerling aan een leerling die niet zo sterk is in
wiskunde. Achteraf volgt nog een klassikale bespreking.
• Tip
Misschien plan je wel een fietstocht met de klas op het
einde van het schooljaar. Laat de leerlingen deze tocht
helemaal zelf voorbereiden.

2. Checkmate!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Schaakmeester van tien’ op pag. 4.
• Motivatie
Tijdens de voorbije coronaperiode hebben we
veel gewandeld, maar ook binnen gezeten in

quarantaine. Misschien hebben de leerlingen sommige
gezelschapsspellen herontdekt. Mocht dit niet zo zijn,
dan is het nu het uitgelezen moment om dat te doen!
Met alweer een vakantie in het vooruitzicht. Er zijn heel
wat voordelen aan deze spellen: kinderen leren omgaan
met winnen en verliezen, leren logisch nadenken, het
spelen stimuleert de motoriek en je hebt er je volle
aandacht voor nodig. De smartphone, tablet, pc en tv
gaan ook even aan de kant! Schaken is goed voor de
ontwikkeling van de hersenen van de kinderen. Het
stimuleert om eerst na te denken en dan pas een zet te
doen. Dat een kind van hun leeftijd schaakmeester kan
zijn spreekt tot de verbeelding van de leerlingen! Daar
kan je alleen maar heel veel respect voor hebben.
• Doelstellingen
- De leerlingen voorspellen welke woorden in een artikel
zullen voorkomen aan de hand van het thema van het
artikel.
- De lln. voorspellen waarom een artikel geschreven werd.
- De lln. beantwoorden vragen bij een artikel.
- De lln. kunnen een artikel vlot lezen.
- De lln. kunnen aandachtig luisteren en kijken naar een
nieuwsuitzending.
- De lln. kunnen spelregels opzoeken.
- De lln. kunnen aan de hand van spelregels zeggen of een
zet mag of niet.
• Werkwijze
- Instap: Vertel de leerlingen dat jullie vandaag iets
gaan leren over een strategisch bordspel. Eerst mogen
ze raden over welk spel het zal gaan. Geef eventueel tips
indien ze niet snel tot ‘het schaakspel’ komen.
Mogelijke tips:
1. Je speelt het met 2 personen.
2. Er zijn 2 kleuren, namelijk wit en zwart.
3. Door een eigen stuk te spelen naar een veld waarop
een stuk van de tegenstander staat, wordt het stuk van je
tegenspeler geslagen en van het bord genomen.
4. Deze stukken spelen mee: koning, toren, dame, pion,
paard en loper.
5. Elk stuk heeft zijn eigen loop. Sommige stukken
kunnen horizontaal en verticaal verplaatst worden,
andere enkel diagonaal.
6. Je verliest het spel als jouw koning schaak staat en
geen zet meer kan doen.
Als je bovenstaande tips niet gebruikte, kan je vragen
aan de leerlingen wie al geschaakt heeft en wat ze
nog extra weten over schaken. Op deze manier is de
voorkennis al opgerakeld en zijn de kinderen benieuwd
naar het artikel. Voor je de tekst erbij neemt, maken de

leerlingen de eerste opdracht. Overloop klassikaal enkele
van hun voorspellingen over het waarom van een artikel
over ‘een schaakmeester’.
- Kern: De leerlingen lezen het Kits-artikel
‘Schaakmeester van tien’ en vullen opdracht 2 in.
Bespreek nadien samen met de leerlingen wat de echte
reden van het artikel is. De leerlingen maken opdracht 3
zelfstandig. Bespreek nadien de antwoorden klassikaal.
Bekijk met de leerlingen het filmpje van Tani:
https://www.youtube.com/watch?v=8Rfaltzhe5E
- Slot: Laat de kinderen nu kennismaken met de
schaakregels. Print dit blad uit voor elk duo in je klas,
zodat ze per 2 kunnen opzoeken:
https://voorthuis.ecmanager.heutink.com/cmsdata/
mediabrowser/files/leer%20je%20kind%20schaken%20
in%205%20stappen_hvt.pdf
• Tip: Indien je nog tijd over hebt kan je de kinderen die
willen eens laten schaken: met een echt schaakbord of
online: https://www.schaken.club/game/match.

3. Vlaamse statistieken
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘De Vlaamse bevolking in de
toekomst’ op pag. 2.
• Motivatie
Statistiek Vlaanderen geeft aan de hand van een
aantal simulaties verrassende cijfers over de Vlaamse
bevolking. Deze cijfers geven ons de mogelijkheid om
op voorhand in te spelen op allerhande toekomstige
situaties, zoals de vergrijzing van de bevolking. We
gaan in op de cijfers die in het artikel staan, leggen de
vergrijzing onder de loep en oefenen in het aflezen van
gegevens uit een grafiek. Dit werkblad kan gebruikt
worden in een les PAV.

Niveau:

= voor iedereen /

• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken antwoorden op vragen in een artikel.
- De lln. zoeken antwoorden op het internet.
- De lln. zetten de gegevens uit een grafiek om in een tabel.
- De lln. berekenen gegevens uit een tabel.
- De lln. geven hun mening over stellingen.
• Werkwijze
- Instap: Toon dit beeld aan de klas:
https://www.knack.be/medias/238/121973.jpg, en schrijf
‘bevolking Vlaanderen’ op het bord. Vraag de leerlingen
of ze aan de hand van deze foto enkele voorspellingen
kunnen doen wat betreft de groei en samenstelling van
de bevolking. Daarna laat je het Kits-artikel ‘De Vlaamse
bevolking in de toekomst’ voorlezen door 1 of 2 leerlingen.
- Kern: De leerlingen lossen de eerste opdracht individueel
op. Ze kunnen alle antwoorden vinden in het Kits-artikel.
De tweede opdracht wordt in kleine groepjes opgelost,
waarbij de antwoorden i.v.m. vergrijzing opgezocht moeten
worden via een zoekmachine op het internet. Voor de
derde opdracht moeten de groepjes een website openen en
informatie opzoeken. Deze informatie wordt verwerkt in de
tabel. Voor de vierde opdracht worden enkele stellingen op
het bord geschreven, waarover de leerlingen hun mening
moeten geven. Er ontstaat een debat.
• Tips:
- Hoe zien de resultaten bij het eigen lerarenkorps eruit?
Wat is de verdeling per leeftijd en per geslacht? Zet dit in
een grafiek gelijkend aan de grafiek uit deze link:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/4/46/Belgiumpop-2005.svg/langnl-450pxBelgiumpop-2005.svg.png
Bv. 50-60 jarigen: 2 leraars en 3 leraressen.
- Je kan ook de vooruitzichten voor Vlaanderen vergelijken
met de vooruitzichten voor België: https://statbel.fgov.be/
nl/themas/bevolking/bevolkingsvooruitzichten#figures

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
1. Samen fietsen tegen eenzaamheid
1. Iemand die op vrijwillige basis een fietstochtje wil
maken met een persoon die er om verzoekt en die graag
met iemand wil praten.
2. een fiets hebben, graag fietsen, zin hebben in een
babbel met een onbekende
3. Sociaal contact stimuleren bij mensen die nood
hebben aan een babbel en mensen stimuleren om te
bewegen.
4. Genk
5. de website van de stad
6. Wat als de mensen elkaar niet liggen? Voor de
verkeersveiligheid is lange gesprekken op de fiets voeren
misschien geen goed idee.
7. Omdat de doelgroep voornamelijk mensen zijn die
nood hebben aan sociaal contact.
8. - 9. eigen antwoorden
2. 1. een bestaande fietsroute opzoeken (boeken in de bib,
op het internet) – zelf een fietsroute samenstellen met de
‘fietsknooppunten’
2. Is je fiets tiptop in orde? Wat voorzie je bij pech?
Neem je eten en drinken mee voor onderweg? Heb je
aangepaste kledij aan?
3. eigen antwoorden
4. 1. 55,089 km per uur – Victor Campenaerts
2. 42,5 km
3. a. 10 km – 30 km/uur – b. 5 km – 10 km/uur – c. Het
gaat bergop, misschien zijn de weersomstandigheden
erg slecht, misschien is de fietser erg vermoeid. – d. De
fietser houdt 10 minuten halt.

2. Checkmate!
1. eigen antwoorden
2. 1. Ja: National Master, Amerika, tornooi, supertalent,
partijen, verliezen, niveau
Nee: spion, joker, tegels, verkenner, dobbelstenen
2. Tanitoluwa Adewumi is tien jaar en acht maanden
jong. Hij heeft nu al de titel van National Master (=
schaakmeester) gekregen en dat is heel ongewoon.
3. 1. Op zijn zevende trok Tani met zijn familie weg uit
Nigeria. Ze waren op de vlucht voor Boko Haram. Ze
belandden in New York waar hij leerde schaken in de
vluchtelingenopvang.

2. Hij werd op zijn achtste schaakkampioen van New
York.
3. Hij is nog maar 11 jaar oud en speelt nog maar 3 jaar.
4. Ik heb bijgeleerd, want als je verliest heb je een fout
gemaakt, dus leer je van die fout. – ‘Verliezen is ook een
manier van winnen.’
5. Het immigratiedossier van de familie is nog niet
helemaal rond, dus zou het kunnen dat Tani na een
buitenlandse reis de VS niet meer in mag.
6. eigen antwoord
4. mag wel / mag niet: omdat de toren niet over andere
stukken heen kan / mag wel

3. Vlaamse statistieken
1. a. 6,6 miljoen – 2030 – 2035 / b. Er zullen meer
gepensioneerden zijn dan minderjarigen. / c. daalt – 6%
– 4% – Meer overlijdens tijdens de coronapandemie.
Per vrouw worden er gemiddeld minder kinderen op
de wereld gezet. Het aantal migranten dat ons land
binnenkomt daalt.
2. a. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat
het percentage ouderen in de bevolking toeneemt. /
b. Mensen leven langer; er worden minder kinderen
geboren. / c. De zorg voor de ouderen wordt duurder en
er zijn minder werkenden om hiervoor te betalen. / d.
Mensen langer laten werken of mensen zelf laten sparen
voor hun oude dag.
3.
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

6 251 983

6 444 127

6 629 143

6 767 176

6 902 612

7 021 315

7 123 893

a. 7 123 893 – 6 251 983 = 871 910 inwoners erbij –
b. eigen antwoorden
4. eigen antwoorden

4. Kits Nieuwsquiz 17
1. c – 2. b – 3. a – 4. b – 5. a
6. b – 7. b – 8. a – 9. c – 10. c

Samen fietsen tegen eenzaamheid (1)
1. Bij het Kits-artikel
1. Wat is een fietsbuddy?

2. Aan welke voorwaarden moet een fietsbuddy voldoen?

3. Welke doelstellingen beoogt dit project?

4. In welke stad wordt dit project gelanceerd?
5. Welk medium gebruikt deze stad bij het organiseren van dit project?

6. Zie jij ook problemen opduiken bij dit project?

7. Waarom is de titel van het artikel ‘Samen fietsen tegen eenzaamheid’?

8. Zou jij ‘fietsbuddy’ willen zijn? Waarom wel of waarom niet?

9. Schrijf een slogan om mensen warm te maken om fietsbuddy te worden.

2. Een fietstocht organiseren
1. Geef twee manieren waarop je een fietsroute kan uitstippelen.

Ï
Ï
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2. Waaraan moet je allemaal denken bij de voorbereiding van een fietstocht?

Samen fietsen tegen eenzaamheid (2)
3. Werken met fietsknooppunten
1. Surf naar deze webpagina: www.vlaanderen-fietsland.be/nl/routeplanner.
2. Zoek een plaats waar je wil vertrekken voor een fietstocht.
3. Stippel een route uit tussen de 25 en 35 kilometer.
© iStock - Olga Naumova

4. Maak een uitprint van de route.
5. Bereken hoelang je fietstocht (ongeveer) gaat duren als je 18 km per uur rijdt.
4. Even door de wiskunde fietsen
1. Zoek op hoeveel het werelduurrecord fietsen bedraagt. Wie is de houder?

Kan je dit vergelijken met jouw snelheid als je gaat fietsen?

2. Als je gemiddeld 17 km per uur fietst en je wil een tochtje maken van 2.30 uur, hoe lang mag je fietstocht dan zijn?

3. Een grafiek van een fietstocht.
Iemand rijdt een fietstocht van 25 km. De tocht duurt anderhalf uur (90 minuten).

a. In de eerste 20 minuten legt de fietser
			 In dit stuk bedraagt de gemiddelde snelheid
b. In de laatste 30 minuten legt de fietser
			 In dit stuk bedraagt de gemiddelde snelheid

af.
km/uur.
af.
km/uur.

c. Hoe zou het komen dat die snelheid zo laag ligt op het einde van de tocht?

d. Wat betekent het horizontale lijntje in de grafiek?
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Hieronder zie je in een grafiek hoe zijn tijd en afstand verlopen.

Checkmate! (1)
Opdracht 1: Voortaak
1. Voorspel welke woorden in een artikel over een schaakmeester kunnen voorkomen.
Kruis ‘ja’ aan als je denkt dat het woord in de tekst voorkomt.
Kruis ‘nee’ aan bij woorden die volgens jou niet in de tekst voorkomen.

JA

NEE

JA

NEE

JA

National Master

joker

verliezen

spion

supertalent

verkenner

Amerika

tegels

niveau

tornooi

partijen

dobbelstenen

NEE

2. Waarom zou er een artikel over ‘een schaakmeester’ in de Kits-krant staan?

Opdracht 2: Na een eerste leesbeurt

1. Kleur de woorden uit opdracht 1 die je in het artikel vond GROEN.
Kleur de woorden die niet in het artikel voorkwamen ROOD.
Hoeveel woorden had je goed voorspeld?

/ 12

2. Wat is de echte reden waarom er een artikel geschreven werd over ‘een schaakmeester’?

Opdracht 3: Na een tweede leesbeurt
Beantwoord de vragen over het artikel.
1. Wat bedoelt men in het artikel met ‘merkwaardig parcours’?

2. Waarom kreeg Tani de naam ‘wonderkind’?

3. Waarom is het heel uitzonderlijk dat Tani nu al de titel National Master heeft?
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4. Hoe gaat Tani om met een verloren schaakspel?

Checkmate! (2)
5. Welk risico wil de familie niet lopen?

6. Wat zou jij aan Tani willen zeggen?

Opdracht 4: Het schaakspel
Mag dit? Ja of nee?
Zoek het op in de spelregels!
mag wel
mag niet, omdat:

mag wel
mag niet, omdat:

mag wel
mag niet, omdat:

© statistieken.vlaanderen.be

Vlaamse statistieken (1)
1. Zoek de antwoorden op deze vragen in het artikel.
a. Vul de tabel verder aan.

NU
6,9 miljoen

Meer dan 7 miljoen

b. Wat is er speciaal aan 2025 als we kijken naar de Vlaamse bevolking?

c. De groei van de bevolking stijgt / daalt van

(laatste 10 jaar) naar

(volgende 10 jaar). Geef de 3 redenen.

Ï
Ï
Ï
2. Er wordt in het Kits-artikel ook geschreven over de vergrijzing.
Beantwoord de volgende vragen met behulp van het internet.
a. Wat is vergrijzing?

b. Geef 2 redenen waarom onze bevolking vergrijst.

Ï
Ï
c. Wat is het grootste gevaar van vergrijzing?
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d. Wat kan men doen tegen vergrijzing?

© statistieken.vlaanderen.be

Vlaamse statistieken (2)
We spelen met grafieken en gegevens.
a. Lees de grafiek die bij het artikel staat en zet hem om in deze tabel.
Voor Vlaanderen
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Reken ook uit hoeveel mensen er in deze 30 jaar zijn bijgekomen.
inwoners
b. Surf naar: https://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=SVR%2FSV-Demografie-ProjectiesBevolking-20180226.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true.
Haal de grafiek van jouw gemeente op.
Voor jouw gemeente:
2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

Reken ook uit hoeveel mensen er in deze 30 jaar zijn bijgekomen.
inwoners

3. Geef je mening over deze stellingen.

a. De bevolkingsgroei zorgt voor meer armoede want er is niet genoeg werk voor iedereen.
b. Wanneer het zover is, neem ik graag mijn hulpbehoevende ouders in huis.
c. Ik zie er geen graten in om langer te werken en zelf te sparen voor mijn eigen pensioen.

Kits Nieuwsquiz 17
Sluit aan bij de Kits-krant van 27 mei 2021.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

2. Weet jij waar de kleur van rozen naar verwijst?
a. Wit staat voor dankbaarheid en roze voor genegenheid.
b. Roze staat voor vreugde en wit voor nieuw begin.
c. Wit staat voor nieuw begin en roze voor genegenheid.
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1. Wat is geen doelstelling van het project ‘fietsbuddy’s’ in Genk?
a. Eenzaamheid verdrijven.
b. Mensen meer mobiel maken.
c. Minder uitlaatgassen in het stadscentrum.

3. Waar verwijst de artiestennaam TIX naar?
a. Naar het feit dat Andreas Haukeland het Syndroom van Gilles de la Tourette heeft.
b. Naar het feit dat alle groepsleden het Syndroom van Gilles de la Tourette hebben.
c. Naar het feit dat de zanger zoveel mogelijk aandacht voor het Syndroom van Gilles de la Tourette wil.

5. Wat is geen juiste bewering over de Vlaamse bevolking in de toekomst?
a. In 2025 zal het aantal gepensioneerden gelijk zijn aan het aantal minderjarigen.
b. De komende tien jaar zal de bevolking met vier procent aangroeien.
c. Vanaf 2035 zullen er meer dan 7 miljoen Vlamingen zijn.
6. Hoe heet de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken?
a. John Antony Blinken
b. Antony John Blinken
c. Antony J. Blink
7. Wat is de betekenis van de tien meter hoge pop Mocco die de komende maanden in Japan rondloopt?
a. Ze wandelt naar Tokio om daar op 23 juli de Olympische Spelen te openen.
b. Ze herdenkt de tsunami van tien jaar geleden.
c. Ze wandelt langs de mooiste plekjes van Japan om buitenlandse toeristen te lokken.
8. Welke zeepaardjes komen het meest voor in de Noordzee?
a. Kortsnuitzeepaardjes.
b. Langsnuitzeepaardjes.
c. Krulstaartzeepaardjes.
9. Wat bedoelt Tani met de zin ‘Verliezen is ook winnen’?
a. Er zijn geen winnaars en verliezers in de Amerikaanse schaaktornooien.
b. Als je de ene keer verloren hebt, zal je de volgende keer weer winnen.
c. Wanneer je verliest, heb je een fout gemaakt. Van je fouten kan je leren.
			 En zo is verliezen ook een manier van winnen.
10. Wat is geen kenmerk van de Hubless E-Bike van Reevo?
a. Wielen zonder spaken.
b. Een gps-systeem in het frame om een gestolen fiets op te sporen.
c. Een stuur dat meer licht geeft naarmate het donkerder wordt.
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4. Hoe wil Vlaanderen het probleem van het zwerfvuil aanpakken?
a. Door statiegeld in te voeren op plastic blikjes en flesjes.
b. Door dertig extra controleurs voor zwerfvuil op pad te sturen.
c. Bovenstaande antwoorden zijn allebei juist.

