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1. Blinde, bloeddorstige beestjes
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Eek! Een teek’ op pag. 1.
• Motivatie
 Het seizoen van de teken(beten) breekt weer aan. Het 

is goed dat de leerlingen hun kennis over dit beestje 
uitbreiden. De teek is een parasiet. Hij bijt zich vast 
in een dier en zuigt bloed op. Zo wordt hij groter. Via 
zijn speeksel kan hij ziektes, zoals de ziekte van Lyme, 
overbrengen. Dankzij de kennis die ze in deze les 
opdoen, kunnen de leerlingen zich beter beschermen 
tegen teken en een tekenbeet. Ook leren ze hoe ze gepast 
kunnen reageren op een eventuele beet. De les sluit aan 
bij de leerdomeinen Wereldoriëntatie en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen kunnen zich tegen een teek beschermen.
 - De lln. herkennen een tekenbeet. 
 - De lln. kunnen een teek veilig uit het lichaam 

verwijderen.
 - De lln. verwoorden dat een teek de ziekte van Lyme 

kan veroorzaken.
 - De lln. sommen enkele gevolgen van de ziekte van 

Lyme op. 
 - De lln. ontwerpen een affiche die anderen waarschuwt 

voor een tekenbeet.
• Werkwijze
 - Instap: Bekijk dit filmpje klassikaal:
 www.youtube.com/watch?v=mXFWKrALLHM. Laat de 

leerlingen vrij reageren.
 - Kern: Verdeel de klas in vier groepen. Elk groepje surft 

naar: www.tekenbeten.be. Groep 1 leest ‘Hoe kan ik 
mij beschermen?’, groep 2 leest ‘Tekenbeet herkennen’, 
groep 3 leest ‘Tekenbeet veilig verwijderen’ en groep 4 
leest ‘Ziek door tekenbeet’. Elk groepje stelt het gelezen 
deel achteraf voor aan de klas. Daarna wordt het artikel 
‘Eek! Een teek!’ op pag. 1 van Kits klassikaal gelezen en 
besproken. Vervolgens worden de werkbladen in duo’s 
opgelost. Achteraf volgt een klassikale verbetering.

 - Slot: De leerlingen maken een affiche die anderen 
waarschuwt voor tekenbeten. Ze bedenken hiervoor een 

slogan. Laat ze werken op een wit A3-blad. Ze starten 
met potlood en werken af met kleurpotloden en stiften. 
Wanneer de werkjes klaar zijn, kan je ze plastificeren. 
Hang de werkjes ten slotte op een goed zichtbare plaats 
op.

2. Geboortes: meer en minder
• Niveau:
• Sluit aan bij de artikels ‘Babyboom’ op pag. 2 en ‘Minder 

Chinezen’ op pag. 3.
• Motivatie
 Iedereen begint zijn leven als baby. Kinderen zien vaak 

baby’s in hun familie, bij ouders van vriendjes, bij 
buren … Het is daarom interessant voor hen om wat 
kennis op te doen over deze levensfase. Door de twee 
Kits-artikels krijgen de leerlingen meer zicht op de 
evolutie van de geboortes. Ze ontdekken ook dat China 
een andere politiek voert als het aankomt op geboortes 
dan het Westen. De twee artikels vergroten zo hun 
blik op de wereld. Deze les sluit aan bij het leerdomein 
Wereldoriëntatie, onderdeel mens en maatschappij. 

• Doelstellingen
 - Na de les kunnen de leerlingen uitleggen wat een 

babyboom is.
 - De lln. verklaren de termen eenkindpolitiek en 

driekindpolitiek. 
 - De lln. vormen een mening over de eenkindpolitiek. 
 - De lln. denken na over mogelijke oorzaken van de 

babyboom in Vlaanderen. 
 - De lln. ontwerpen hun eigen geboortekaartje. 
 - De lln. ontdekken het verhaal achter de ooievaar. 
 - De lln. zoeken hun Chinese horoscoop op.
• Werkwijze
 - Vooraf: Voorzie enkele geboortekaartjes of laat de 

kinderen hun eigen kaartje meebrengen. Deze dienen als 
inspiratie voor activiteit 1. 

 - Instap: Toon dit filmpje uit ‘Scheire en de schepping’: 
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/7be6d8ef-

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



9de5-476b-86e3-4d02da497248 (Je kan hier aanmelden 
met itsme of via je smartschoolaccount of klascement.) 
Zet het filmpje na de vraagstelling op pauze en laat 
de leerlingen raden. Bekijk daarna het hele fragment. 
(fragment van 00:14:26 tot 00:15:35). 

 - Kern: De leerlingen lezen individueel de artikels 
‘Babyboom’ (pag. 2) en ‘Minder Chinezen’ (pag. 3).

 Nadien mogen ze vrij reageren. Stel ook enkele gerichte 
vragen als: Wat zou de oorzaak zijn van de babyboom in 
Vlaanderen? Hoeveel kinderen werden er meer geboren 
in 2021? Zal de stijgende lijn zich verderzetten? … 
Wat houdt die Chinese eenkindpolitiek in en wat was 
de bedoeling? Wat vind jij van de eenkindpolitiek? 
Waarom is men ondertussen overgestapt op een 
driekindpolitiek? … Pols dan bij de kinderen of ze 
weten hoe hun eigen geboorte verliep. Aansluitend bij 
de artikels kunnen de leerlingen kiezen tussen enkele 
activiteiten. Overloop de afspraken die je standaard 
maakt als je deze werkvorm toepast. Maak ook 
afspraken over hoe het doorschuiven verloopt. 

 Activiteiten:
 1: Ontwerp je eigen geboortekaartje (materiaal: dik wit 

papier, potloden en stiften)
 2: Ontdekking (materiaal: laptop) De leerlingen 

ontdekken online hun Chinese horoscoop en hoe vaak 
hun naam voorkomt in België. Dat kan via

 www.fengshuidesignacademy.com/extras/chinese-
dierenteken-calculator/ en 
www.kindengezin.be/zoekvoornaam/ 

 3: Mijlpalen (materiaal: kaartjes en verbetersleutel) De 
leerlingen leggen enkele mijlpalen uit het leven van een 
baby in de juiste volgorde. Ze denken nadien ook na over 
mijlpalen in de lagere school. 

 4: Ooievaar vouwen (materiaal: laptop, wit origami 
papier, zwarte en rode stift) 

 Aan de hand van dit filmpje 
www.joostlangeveldorigami.nl/zzneddiagramsstork.
html kunnen de leerlingen een ooievaar vouwen. 
Voordat ze hieraan beginnen, lezen ze online het 
achtergrondverhaal van de ooievaar, dit kan via: 
willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/geschiedenis/
waarom-dachten-denken-mensen-dat-kinderen-met-de-
ooievaar-worden

 - Slot: De leerlingen tonen hun ontworpen 
geboortekaartje. Welke info staat er allemaal op? 

 De leerlingen vertellen welke activiteiten ze leuk/minder 
leuk vonden en waarom. 

 Geschatte tijdsduur: 1 uur.

3. Vacature: leerkracht
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Veel leerkrachten gezocht!’ op 

pag. 2.
• Motivatie
 Het onderwijs in Vlaanderen kampt met een gigantisch 

probleem. Volgens recent onderzoek daalt de kwaliteit 
van ons onderwijs. Maar die kwaliteit staat en valt met 
voldoende gekwalificeerde leerkrachten, en daar loopt 
het grondig fout. Vanwaar komt dit tekort en hoe moet 
het aangepakt worden? Daar buigen we ons in deze les 
over. Ook de voor- en nadelen van het beroep worden 
onder de loep genomen. De werkbladen kunnen gebruikt 
worden in een les PAV of als les Actualiteit in het vak 
Geschiedenis.

• Doelstellingen
 - De leerlingen geven een gepaste woordverklaring aan de 

hand van informatie op het internet. 
 - De lln. zoeken informatie op in een artikel en op het 

internet.
 - De lln. geven aan welke maatregelen hen het meest 

doeltreffend lijken.
 - De lln. geven voor- en nadelen van het 

leerkrachtenberoep. 
• Werkwijze
 - Instap: Toon deze cartoon aan de klas: 
 https://pbs.twimg.com/media/FCJRp4YXMAwIOPb.jpg  
 Vraag de leerlingen of ze rond dit onderwerp iets 

gehoord hebben in de media. Enkele kernwoorden 
kunnen zijn: tekort leerkrachten – minister Ben Weyts 
– kwaliteit onderwijs daalt. Daarna leest een leerling het 
Kits-artikel voor.

 - Kern: De eerste opdracht waarbij de leerling op zoek 
gaat naar de verklaring van woorden wordt individueel 
opgelost. Niet alle woorden kunnen gevonden worden 
via www.vandale.be. Het is aan de leerlingen om aan 
de hand van opzoekwerk de juiste verklaring te geven. 
De volgende vier opdrachten worden in kleine groepjes 
opgelost. In het Kits-artikel en op het internet vinden de 
leerlingen voldoende informatie om een gepast antwoord 
te formuleren. 

 - Slot: De zesde opdracht wordt individueel aangepakt. 
De leerlingen leven zich in het beroep van leerkracht 
in en geven voor- en nadelen. Zij brengen hun eigen 
ideeën voor de klas. De andere leerlingen mogen 
hierop reageren. Op het einde van de les staat een mooi 
overzicht van voor- en nadelen op het bord. Aan de 
hand hiervan besluiten de leerlingen of ze al dan niet het 
beroep van leerkracht zien zitten.

• Tip: Maak een affiche waarop jij het leerkrachtenberoep 
in de verf zet. Beeld een aantal positieve aspecten uit. 



1. Blinde, bloeddorstige beestjes 
1. In welke maand lopen mensen vooral een tekenbeet op? 

– Waar komen teken vooral voor? – Waar worden bijna 
de helft van alle tekenbeten opgelopen? – Hoe ziet een 
teek eruit die zich heeft volgezogen met bloed? – Wat zijn 
symptomen van de ziekte van Lyme?

2. juist – fout (Ze hebben geen ogen.) – fout (Er zijn 2 
manieren: je kan ook een gastheer vangen en kijken of 
er een teek op zit.) – fout (Dan heb je het minste kans 
om besmet te worden met de Borrelia-bacterie.) – juist – 
juist – fout (De Borrelia-bacterie lijkt op spirelli.) – fout 
(Iedereen reageert anders op een tekenbeet.) – juist – fout 
(8 poten)

3. sokken – tekenbeet – koudbloedige – bewegen – Lyme
4. Je armen, benen, borstkas, buik, hoofd, haarlijn, achter de 

oren, oksels, navel, liesstreek, bilnaad, knieholte, tussen de 
tenen. 

 Laat anderen je helpen of gebruik een spiegel.
5. Verwijder de teek rustig in één beweging met een 

tekenverwijderaar. Knijp de teek niet plat. Gebruik 
geen alcohol, jodium, zeep, ether of olie. Verbrand een 
vastgehechte teek ook niet. Draai niet aan een teek.

6. Bv: Je lichaam zal vaak voorkomen dat je ziek wordt van 
een tekenbeet, omdat het antistoffen aanmaakt tegen 
vreemde bacteriën. – Je kan een hersenvliesontsteking 
krijgen na een tekenbeet. – Vermijd een insectenwerend 
middel met DEET om een tekenbeet te voorkomen. – 
Tegen de ziekte van Lyme bestaat er geen vaccin. – Men 
denkt dat kippen in je tuin de teken verjagen.

2. Geboortes: meer en minder
4. 1. Babinski-reflex: geboorte
 2. De baby oefent de eerste klanken: 1 à 2 maanden 
 3. De baby houdt het hoofdje stabiel: 3 maanden 
 4. De baby start met vaste, gemixte voeding: 4 maanden
 5. De baby reageert op zijn of haar naam: 5 maanden
 6. De baby lacht naar vertrouwde mensen: 6 maanden
 7. De baby kan een kruimeltje van de tafel nemen:   

  8 maanden
 8. De baby begrijpt woordjes: 9 maanden
 9. De baby experimenteert graag: 1 jaar
 10. De baby herkent zichzelf in de spiegel: 13-24 maanden

3. Vacature: leerkracht
1. Een wet die meteen van kracht is, zonder de gebruikelijke 

wegen te volgen, omdat de situatie zeer dringend is. – 
dringend, spoedeisend – een bedreiging vormen voor … 
– Een baan die beschikbaar is. – Die koepels zijn 
verenigingen van schoolbesturen en inrichtende machten.

2. de topman van het gemeenschapsonderwijs – de Vlaamse 
minister van Onderwijs – de directeur-generaal van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen – eigen antwoord

3. a. Korte vervangingen geraken niet ingevuld. –  
b. Openstaande betrekkingen raken niet ingevuld. –  
c. Indien opstaande betrekkingen ingevuld geraken, is het 
vaak door leerkrachten die niet het juiste diploma hebben.

4. eigen antwoorden
5. Als er grote urgenties zijn, stellen we vast dat er iets 

kan bewegen. Het lerarentekort is even urgent als de 
coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Ook voor dit 
probleem kan gewerkt worden via een nooddecreet. 

6. eigen antwoorden

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

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen



1. Lees het Kits-artikel ‘Eek! Een teek!’ op pag. 1.
 Stel goede vragen bij de antwoorden die je hieronder vindt.

 In de maand juni.

  ?

 In hoog gras en laag struikgewas.

  ?

 In de eigen tuin.

  ?

 Bolvormig en duidelijker te herkennen.

  ?

 Koorts in combinatie met pijn in je spieren en/of gewrichten.

  ?

2. Juist of fout? 
 Kleur het vakje groen wanneer de zin juist is en rood wanneer de zin fout is.
 Verbeter ook de fouten! 
 Tip: https://schooltv.nl/video/waar-vind-je-teken-bijtende-beestjes-in-het-groen
 en https://schooltv.nl/video/wat-is-een-teek-overbrenger-van-bacterien

Blinde, bloeddorstige beestjes (1)
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De teek is een parasiet, hij heeft een gastheer nodig om te overleven.

Teken hebben heel kleine oogjes.

Er is één manier om teken te vangen: door met een wit doek over struikgewas te gaan.

Tijdens de eerste 24 uur na een tekenbeet heb je het meeste kans om besmet te worden
met de Borrelia-bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken.

In een laboratorium doet men een druppel water op de teek en dan bekijkt men hem 
onder een microscoop.

De huisarts schrijft je antibiotica voor wanneer dit nodig is na een tekenbeet.

De Borrelia-bacterie lijkt op macaroni.

Iedereen reageert hetzelfde op een tekenbeet.

De teek is geen insect, maar een spinachtige.

Een teek heeft 6 poten.



3. Vul de ontbrekende woorden in. 
 Tip: https://schooltv.nl/video/waar-vind-je-teken-bijtende-beestjes-in-het-groen/ 

 Trek je  over je broek, zodat de teken er niet in kunnen kruipen.

 Bij warm weer is de kans op een  extra groot. Teken zijn 

 beestjes. Ze kunnen dus veel beter  bij warm weer. Een vijfde van de teken zijn

 besmet met de Borrelia-bacterie, deze bacterie kan de ziekte van  veroorzaken.

4. Hoe moet je controleren of je gebeten bent door een teek? 
 Welke lichaamsdelen moet je allemaal onderzoeken?

 Je ......rm......n,  b......n......n,  b......rstk......s,  b............k,  h............fd,  h............rl............n,  ......cht......r j...... ...... r......n,  ......ks......ls,  n......v......l, 

 l............ sstr............ k,  b......ln............ d,  kn............ h......lt......n,  t......ss......n d...... t......n......n

 Hoe kan je dit het best doen?

 

 

 

5. Hoe kan je een teek veilig verwijderen? Tip: www.tekenbeten.be

 

 

 

 

6. Noteer hieronder 5 interessante weetjes over teken die nog niet aan bod zijn gekomen.
 Tip: www.tekenbeten.be

 

 

 

 

 

Blinde, bloeddorstige beestjes (2)

a = aa - k a = e oe = el
l = ni = a

s = f k = b - T
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Geboortes: meer en minder (1)

Activiteit 1: Ontwerp je eigen geboortekaartje

Activiteit 2: Op ontdekking

Ontdekking 1: 
Ken jij jouw Chinese horoscoop? Ga maar eens op zoek! 
Ontdek het hier: www.fengshuidesignacademy.com/extras/chinese-dierenteken-calculator/ 

Ontdekking 2: 
Hoeveel kinderen zijn er geboren met jouw naam tijdens je leven? 
Ontdek het hier: www.kindengezin.be/zoekvoornaam/ 
Kies voor ‘ik heb een voornaam en wil weten …’. Vul onderaan jouw geboortedatum tot nu in.

Mijn Chinese horoscoop: 

Enkele kenmerken die bij me passen: 
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Het is gebruikelijk om een geboorte aan te kondigen met een kaartje.
Bekijk de kaartjes die hier liggen goed. Welke info staat er allemaal op?

Wat doe je? 
Je kent jezelf! Stel dat jij mocht kiezen hoe je geboortekaartje eruitzag, hoe zou 
dat dan zijn? Heb je niet alle info? Voorzie plaats en vul het later aan. 

Wat vond je van deze opdracht? 

Wat ging goed? 

Wat vond je moeilijk? 

Wat vond je van deze opdracht? 

Wat ging goed? 

Wat vond je moeilijk? 

Hoeveel mensen met mijn naam?  



Geboortes: meer en minder (2)

Activiteit 3: Mijlpalen

Activiteit 4: De ooievaar
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Schud de kaartjes. Leg de 10 kaartjes in de juiste volgorde. 
Wat gebeurt eerst in het leven van een baby? Wat dan? 

In de lagere school zijn er voor jou vast en zeker ook mijlpalen. Momenten die echt 
belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: je eerste tand uit of je eerste zwembrevet. 

Zoek er minstens 3! 

Waar komt dat verhaal van de ooievaar die baby’s brengt toch vandaan? Dat lees je hier: 
willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/geschiedenis/waarom-dachten-denken- 
mensen-dat-kinderen-met-de-ooievaar-worden  

Vouw nu je eigen origami ooievaar aan de hand van dit stappenplan:
www.joostlangeveldorigami.nl/zzneddiagramsstork.html

Dit is niet gemakkelijk! De aanhouder wint.

Wat vond je van deze opdracht? 

Wat ging goed? 

Wat vond je moeilijk? 

Wat vond je van deze opdracht? 

Wat ging goed? 

Wat vond je moeilijk? 



Geboortes: meer en minder (bijlage)
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De baby
experimenteert 

graag.

De baby 
herkent zichzelf

in de spiegel.

De baby 
houdt het 

hoofdje stabiel.

De baby kan 
een kruimeltje 

van de tafel 
nemen.

De baby 
begrijpt 

woordjes.

Babinski-reflex

De baby start met 
vaste, gemixte 

voeding.

De baby
reageert
op zijn of

haar naam.

De baby 
lacht naar 

vertrouwde 
mensen.

De baby 
oefent de 

eerste klanken.



1. Woordverklaring: geef de betekenis van deze woorden. Soms moet je inventief zijn en aan de hand van de 
 verschillende elementen van het woord zelf een definitie opstellen.
 Niet elk woord is te vinden via www.vandale.be.

 nooddecreet: 

 urgent: 

 een hypotheek leggen op: 

 een openstaande betrekking: 

 onderwijskoepels: 

2. Geef de functie van deze personen uit het artikel.
 Als laatste schrijf je op bij welke onderwijskoepel jouw school hoort.

 Koen Pelleriaux: 

 Ben Weyts:

 Lieven Boeve: 

 

3. Geef drie redenen waarom het lerarentekort een enorme hypotheek legt op de kwaliteit van ons onderwijs. 

 a. 

 b 

 c. 

4. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts legt enkele maatregelen op tafel om het lerarentekort op te lossen.
 Volgens Boeve en Pelleriaux zijn deze maatregelen onvoldoende. Ze stellen zelf andere maatregelen voor.
 Welke maatregelen lijken jou het meest interessant?

 a. Een loonsverhoging voor alle directeurs.

 b. Mensen die na jaren werken in de privésector naar het onderwijs gaan, moeten niet met een startersloon beginnen.

 c. Gepensioneerden moeten onbeperkt voor de klas kunnen staan.

 d. Er wordt veel geld besteed aan de digitalisering van het onderwijs.

 e. Een leerkracht kan starten met lesgeven zonder het diploma van leerkracht en dat diploma behalen terwijl hij of zij 
  lesgeeft.

5. Pelleriaux en Boeve maken in het artikel een vergelijking met Oekraïne en corona.
 Wat zeggen ze hierover? 

 

 

Vacature: leerkracht (1)
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6. Is het leerkrachtenberoep iets voor jou?
 a. Kan je voor jezelf 3 voordelen en 3 nadelen opsommen van het lerarenberoep?

 b. Zou jij het zien zitten om te studeren voor leerkracht, na het beluisteren van alle voor- en- nadelen?
 Omcirkel het symbool.

 • Tip: Vraag achteraf ook even aan je leerkracht wat de voor- en nadelen zijn van een job als leerkracht. 

Vacature: leerkracht (2)

Voordelen Nadelen
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Sluit aan bij de Kits-krant nr. 17 - Juni 2022.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Door welke dieren wordt het apenpokkenvirus verspreid? 
  a. door apen
  b. door knaagdieren 
  c. door teken

2. Wie zijn respectievelijk Koen Pelleriaux en Lieven Boeve?
  a. de topman van het gemeenschapsonderwijs en de Vlaamse minister van Onderwijs 
  b. de Vlaamse minister van Onderwijs en de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  c. de topman van het gemeenschapsonderwijs en de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

3. Waarom willen buurtbewoners liever geen hoogspanningsleiding bovengronds?
  a. Ze vrezen voor hun gezondheid door de straling die de leiding meebrengt. 
  b. Ze vrezen voor geluidsoverlast, want een hoogspanningsleiding zoemt de hele tijd.
  c. Ze vrezen voor het gevaar op elektrocutie.

4. Wat is Avaaz?
  a. Een organisatie die zich richt op het zoeken naar oplossingen voor het lerarentekort. 
  b. Een organisatie die strijdt tegen klimaatverandering, corruptie, armoede en oorlogen.
  c. Een organisatie die zich richt op het stilleggen van de verkoop van ivoor. 

5. Waar ligt het dorp Oradour?
  a. in Frankrijk
  b. in België
  c. in Duitsland

6. Hoe wordt de naam bepaald bij het kruisen van 2 verschillende diersoorten? 
  a. De vader bepaalt het achterste deel van de naam. De moeder levert het eerste deel. 
  b. De eigenaar van het gekruiste dier mag dit zelf bepalen. 
  c. De moeder bepaalt het achterste deel van de naam. De vader levert het eerste deel. 

7. Welke uitspraak komt in Van Dale voor? 
  a. Yes, 10 windjes in een fles
  b. Joepie de poepie
  c. Olé pistolé

8.  Wat is het probleem in onze scholen?
  a. Er staan teveel leerkrachten voor de klas met het verkeerde diploma. 
  b. De maatregelen van de minister zijn onduidelijk. 
  c. Er zou een tekort zijn van 10.000 voltijdse leerkrachten.

9. Babyboom betekent …
  a. dat er plots meer kinderen worden geboren. 
  b. dat er plots meer vrouwen zijn. 
  c. dat veel baby’s een hoger geboortegewicht hebben dan normaal.

10. Waarom trokken de leerlingen van de school in Sint-Denijs-Westrem hun gsmgedrag in vraag
 en gingen ze over tot actie? 
  a. Ze merkten dat hun schoolresultaten achteruitgingen.
  b. Ze merkten dat enkele leerlingen te kampen kregen met oogproblemen.
  c. Ze merkten dat ze tijdens de speeltijd asociaal waren en elkaar niet leerden kenden. 

Kits Nieuwsquiz 17
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