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Uitgewerkte lessuggesties
1. Dankjewel, wat lief!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Wow, jij ziet er goed uit’ op pag. 1.
• Motivatie
Hoe ga jij om met complimenten? Binnen de klas?
Binnen je privé leven? Op deze werkbladen zoomen we
in op de dynamiek binnen de klas. De leerlingen doen
aan introspectie en ontdekken meer over wie ze zijn en
wat complimenten geven en krijgen met hen doet, maar
ook wat dit bij de ander doet. De werkbladen kunnen
gebruikt worden in een les Taal, Mens en maatschappij
of Godsdienst/Levensbeschouwing.
• Doelstellingen
- De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij een
artikel.
- De lln. houden tijdens de les rekening met elkaars mening
en tonen respect voor elkaar.
- De lln. oefenen op het geven van een goed compliment.
- De lln. engageren zich om complimenten uit te delen in de
eigen buurt.
• Werkwijze
- Vooraf: Zorg voor naamkaartjes met alle namen van de
leerlingen op.
- Instap: Plan deze les in de namiddag in. Geef gedurende
de hele dag af en toe een compliment, nog meer dan op
andere dagen. Vraag bij het begin van deze les of de lln.
een idee hebben wie de complimentenmol van vandaag
zou kunnen zijn. Als de lln. iemand verdenken, kan je
doorvragen naar hun motivatie. Vertel hen nadien dat jij
de complimentenmol was. Herinneren de leerlingen zich
bepaalde complimenten nog?
- Kern: Start nu met de eerste opdracht, de brainstorm.
Zorg voor ruimte om de inbreng van de leerlingen te
bespreken. Verzamel enkele zaken aan het bord. Overloop
de volgende drie opdrachten en laat de leerlingen daarna
zelfstandig werken. Tussendoor kunnen ze een naamkaartje
trekken voor opdracht 4. Het is belangrijk dat de naam
geheim blijft. De leerlingen mogen enkele complimenten
die aan jou gericht zijn luidop voorlezen. Geef hen ruimte
om de complimenten die voor elkaar bestemd zijn uit te
wisselen.
- Slot: De laatste twee opdrachten kunnen klassikaal
besproken en opgelost worden. Trek erop uit. Eventueel
kan je voor elke leerling een envelop in de klas ophangen
(een soort postbus) waarin ze complimentjes kunnen
posten voor elkaar. Je kan er een mooi versierde
complimentenmuur van maken. Geschatte tijdsduur:

minstens 50 min. (afhankelijk van de inbreng van de
leerlingen.
• Tips
- Je kan het spel ‘de complimentenmol’ de dag nadien
opnieuw spelen. Verstop een klein balletje/molletje
in de lessenaar van een leerling. Zo weet die ll. bij het
binnenkomen en openen van de lessenaar wat hem/haar die
dag te doen staat. (Complimentjes geven. Op het einde van
de dag wordt er geraden wie de mol was.)
- Je kan deze les ook gebruiken bij het begin van het nieuwe
schooljaar. Zo introduceer je de complimentenmol en de
complimentenmuur in je nieuwe klas. Dit zijn elementen
die het welbevinden in de klas bevorderen. Zorg er wel voor
dat elke leerling bij tijd en stond een complimentje in zijn of
haar postbus vindt!
- Er kan ook even stilgestaan worden bij het effect van
het dragen van een mondmasker op het overbrengen van
complimenten. Wat is de impact van onze mimiek? Hoe
belangrijk is lichaamstaal? Waar kunnen de leerlingen meer
op letten? Waar kan de leerkracht meer op letten volgens de
leerlingen?

2. Armoede, veel meer dan
		 een geldprobleem
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘De Vrolijke Kring bekroond’ op
pag. 2.
• Motivatie
In Vlaanderen wordt een op de zeven kinderen geboren
in armoede. Dat wil zeggen dat 130 000 kinderen al van
in de wieg minder kansen krijgen. Jammer genoeg blijft
dit aantal jaar na jaar stijgen. Armoede is bovendien veel
meer dan een geldprobleem. Het raakt kinderen in alle
facetten van hun leven: gezondheid, onderwijskansen,
hobby’s en vrije tijd, toekomstkansen ...
• Doelstellingen
- De leerlingen weten dat armoede veel meer is dan alleen
een geldprobleem.
- De lln. leven zich in het leven van kansarme mensen in.
- De lln. kennen De Vrolijke Kring, de Prijs Armoede
Uitsluiten en de Vlaamse minister van Armoedebestrijding,
Wouter Beke.
- De lln. kennen het verschil tussen luxe en noodzakelijke
producten.
- De lln. zijn bereid om iets te doen voor mensen die in
armoede leven.

• Werkwijze
- Instap: Bekijk dit filmpje klassikaal:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/12/pano-armvlaanderen-5-jaar-later/ Achteraf mogen de leerlingen
vrij reageren op de inhoud van het filmpje.
- Kern: Lees samen het artikel ‘De Vrolijke Kring
bekroond’ op pag. 2 van Kits. Bekijk daarna dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=8OaGiHVjl0o
Laat de leerlingen in groepjes van 4 een rollenspel
voorbereiden met als onderwerp armoede. Wanneer
iedereen klaar is met de voorbereiding, worden de
opvoeringen voorgesteld aan de rest van de klas. Hou
na elke voorstelling een korte nabespreking. Hierna
lossen de leerlingen per 2 de vragen op de werkbladen
op. Wanneer iedereen klaar is, volgt een klassikale
verbetering/bespreking.
- Slot: Zet samen met de leerlingen een actie op poten
om geld in te zamelen voor het Kinderarmoedefonds. Je
kan bijvoorbeeld koekjes bakken en verkopen.
https://kinderarmoedefonds.be/steun-ons/

3. Weg tabak!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Ban de sigaret’ op pag. 1.
• Motivatie
Er zijn véél goede redenen om openbare ruimtes
rookvrij te maken. De meest voor de hand liggende
is natuurlijk niet-rokers beschermen tegen
gezondheidsschade. Maar rookvrije plaatsen tonen
ook het goede voorbeeld aan kinderen en jongeren.
Hoe minder ze met roken geconfronteerd worden, hoe
minder snel ze zelf de stap naar een eerste sigaret zetten.
Dit werkblad kan gebruikt worden in een les PAV of
Geschiedenis.

Niveau:

= voor iedereen /

• Doelstellingen
- De lln. lossen vragen over de inhoud van een artikel op.
- De lln. geven eigen antwoorden op vragen m.b.t.
verslavingen.
- De lln. geven 3 redenen waarom men beter niet begint te
roken.
- De lln. geven antwoord op een bepaalde stelling.
- De lln. zoeken op welke slechte stoffen er in tabak zitten.
• Werkwijze
- Instap: Toon dit filmpje aan de klas:
https://youtu.be/g1S5kts0MOE. Pols achteraf eventueel
naar de rolmodellen binnen de familie en hun rookgedrag.
Wie rookt er of heeft er gerookt en wat doet dat met hen?
- Kern: Hierna lezen de leerlingen het artikel ‘Ban de
sigaret’ op pag. 1 van Kits. De eerste opdracht wordt in
duovorm opgelost. Daarbij maken de leerlingen gebruik van
de inhoud van het artikel en hun parate kennis. Opdrachten
2 en 3 worden individueel opgelost. Bij opdracht 2 worden
de redenen om niet te beginnen met roken op het bord
geschreven. Bij de derde opdracht geeft elke leerling zijn
mening aan de rest van de klas. Er kan een klasdiscussie
ontstaan. Bij de vierde opdracht gaan de leerlingen in
duovorm op het internet op zoek naar de gevraagde
informatie.
- Slot: De leerlingen maken in kleine groepjes een
reclamefilmpje waarin ze jongeren motiveren om niet te
beginnen met roken. De antwoorden van opdracht 3 komen
hierbij zeker van pas.
• Meer informatie
- www.generatierookvrij.be
- www.tabakstop.be/hoe-stoppen-met-roken

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
1. Dankjewel, wat lief!
1. a. bv. Een soort waardering, iets positiefs. – b. bv.
Over dagdagelijkse dingen, over wat iemand gedaan
heeft, over iets dat je leuk vindt … – c. bv. Om iemand
te bedanken, aan te moedigen, iemands talent te
benoemen … – d. bv. Het geeft kracht, het verhoogt
het zelfvertrouwen, je hebt de neiging om ook meer
complimenten te geven … – e. bv. Ik ga blozen, ik weet
niet goed wat te zeggen maar ik geniet …
2. a.
• Opwijk

kunstwerk. De prijs werd overhandigd door Wouter
Beke, de Vlaamse minister voor Armoedebestrijding.
5. bv. Naam: Weg met armoede! – Activiteiten: Uitstapjes
organiseren voor kinderen en hun ouders (picknick,
speeltuin …). – Doelstelling: Kinderen de kans
geven aan een leuke activiteit deel te nemen, ouders
samenbrengen zodat ze hun hart kunnen luchten bij
elkaar.
6. bv. Je bent arm wanneer je niet alles hebt wat je nodig
hebt, je bent rijk wanneer je alles hebt wat je nodig hebt.
7. bv. Noodzakelijk: eten, drinken, kledij, een dak boven je
hoofd ... – Luxe: merkkledij, de duurste smartphone, veel
speelgoed, een wereldreis ...
8. bv. Nee, ik heb alleen noodzakelijke dingen nodig om te
kunnen leven, en vrienden en liefde.

3. Weg tabak!
b. Een anonieme persoon stak complimentjes in de
brievenbussen van de inwoners van Opwijk. Dat
kreeg heel wat positieve aandacht. – c. De inwoners
zijn aangenaam verrast, en ook nieuwsgierig. – d. bv.
onbekend – e. bv. Sommige inwoners doen een zoektocht
naar de anonieme persoon, anderen vinden het gewoon
goed zo en zijn vooral blij met het opkikkertje.
3. Groen: Gebruik een gebaar ter ondersteuning van jouw
compliment. Bv. een high-five. – Schrijf je compliment
op een leuk kaartje. – Maak het compliment persoonlijk
en specifiek.
Niet groen: Kijk weg van de ander wanneer je het
compliment geeft. (Tip: Maak contact, kijk elkaar
aan.) – Het is oké om een compliment te geven waar
je niet achter staat. (Tip: Zorg ervoor dat het uit je
hart komt.) – Eén compliment per week is voldoende.
(Tip: Misschien is dat wat weinig. Probeer het vaker te
doen.) – Geef gerust 40 complimenten per dag, zo blijf je
geloofwaardig. (Tip: Er staat geen cijfer op. Geef vooral
complimenten als je ze meent en als het goed voelt.)
4. – 6. eigen antwoorden

2. Armoede, veel meer dan
		 een geldprobleem
1. Een organisatie die aandacht heeft voor het psychisch
welbevinden van mensen die in armoede leven.
2. Activiteiten waar iedereen makkelijk aan kan
deelnemen: koffiemomenten, creatieve ateliers,
computerles, kookcursussen.
3. Mensen die in armoede leven (of leefden) mogen zelf
meepraten in het bestuur.
4. De Prijs Armoede Uitsluiten = 20 000 euro en een

1. a. Ze streven naar een samenleving waarin ieder kind
dat sinds 2019 werd geboren, rookvrij kan opgroeien.
– b. Een verslaving is een toestand waarin een persoon
fysiek en/of mentaal van een gewoonte of middel
afhankelijk is. – bv. marihuana, heroïne, alcohol,
medicijnen … – bv. koopverslaving, gokverslaving,
seksverslaving … – c. Als kinderen volwassenen zien
roken, denken ze dat het normaal is. Want zien roken
doet roken. Kinderen moeten weerbaar worden gemaakt
om zelf niet te beginnen roken.
2. Bv. Het is duur, slecht voor de gezondheid (je kan er
ziek van worden, het is slecht voor de vruchtbaarheid),
slecht voor het milieu (afval), het is moeilijk om ermee te
stoppen …
3. eigen antwoorden
4. a. Nicotine: Dit werkt verslavend na 7 seconden.
Het geeft je een goed gevoel door het vrijkomen van
dopamine. – b. Teer: Dit is een kleverig, bruin product
dat ontstaat bij het verbranden van tabak. Teer is een
cocktail van chemische stoffen waarvan er tientallen
kankerverwekkend zijn. Bij rokers stapelt de teer zich
in de longen op waardoor die op lange termijn zwart
worden. Ook bij één enkele sigaret komt er al teer in de
longen. – c. Koolstofmonoxide: CO bindt gemakkelijk
aan de hemoglobine in het bloed en neemt er de plek
van zuurstof in. Het gevolg is dat de spieren en organen
minder zuurstof krijgen.

4. Kits Nieuwsquiz 18
1. b – 2. b – 3. c – 4. b – 5. c
6. a – 7. b – 8. c – 9. b – 10. c

Dankjewel, wat lief! (1)
1. Hé, ik vind het leuk dat je er bent om samen even na te denken over volgende vragen.
Dat geeft me een goed gevoel!
s jou?
mpliment volgen
a. Wat is een co

ent?
B. Waarover geef je zoal een complim

c. Waarom geef je een compliment?

D. Wat doet dat met
jou
als je een complimen
t geef t?

e. Wat doet dat met jou als je een compliment krijgt?

2. Lees het bovenste artikel op pag. 1 van Kits en beantwoord deze vragen.
a. Duid Opwijk aan op de kaart van België.
Gebruik een atlas of Google Maps.

b. Wat is er daar aan de hand?
Vat samen in twee zinnen.

c. Wat vinden de inwoners van Opwijk hiervan?

Dankjewel, wat lief! (2)
d. Geef een synoniem voor ‘anoniem’.

e. Hoe gaat het verder met het mysterie?

3. Hoe geef je eigenlijk een compliment?

Do’s and don’ts.
Kleur GR0EN wat volgens jou een goed idee is en geef een TIP waar er hulp nodig is.

> Gebruik een gebaar ter ondersteuning van jouw compliment. Bv. een high-five.
TIP :

> Schrijf je compliment op een leuk kaartje.
TIP :

> Kijk weg van de ander wanneer je het compliment geeft.
TIP :

> Het is oké om een compliment te geven waar je niet achter staat.
TIP :

> Eén compliment per week is voldoende.
TIP :

> Geef gerust 40 complimenten per dag, zo blijf je geloofwaardig.
TIP :

> Maak het compliment persoonlijk en specifiek.
TIP :

Goed
gedaan!

Dankjewel, wat lief! (3)
4. Even oefenen op het geven van een compliment a.d.h.v. een puzzel.
Gebruik het oefenvoorbeeld om een compliment te formuleren voor je leerkracht/mentor.
Trek daarna een naam van een klasgenoot en formuleer een compliment a.d.h.v. de puzzel voor die klasgenoot.
Maak er iets moois van, letterlijk en figuurlijk!

hoe voel
ik me

IK

Voorbeelden:

GEDRAG

hoe vind
ik het
- niet goed

- als je me helpt

- goed

- als je me een knuffel

- verrassend
- leuk

geeft

GEVOLG
- zo voel me ik tien keer
meer op m’n gemak
- dan hebben we meer

- als je zingt

tijd voor elkaar

- als je met me speelt
bv. ‘Ik vind het heel fijn als je over mijn hoofd aait, zo kan ik de hoofdpijn makkelijker dragen.’

MIJN COMPLIMENT
VOOR MIJN LEERKRACHT:

MIJN COMPLIMENT
VOOR

..............................................................

5. De niet zo mysterieuze complimentenkaartjes in eigen streek!
Verzamel de leukste complimenten op het volgende blad. Knip ze uit en trek erop uit!
Bezorg je complimenten aan willekeurige passanten, tover een glimlach op hun gezicht en geniet!

6. Even reflecteren over wat je vandaag meeneemt naar huis.
a. Wat wist je nog niet?
		
b. Wat vond je fijn om te doen?

Dankjewel, wat lief! (bijlage)

Armoede, veel meer dan
een geldprobleem (1)
1. Wat is De Vrolijke Kring?

2. Welke activiteiten organiseert De Vrolijke Kring?

3. Hoe zorgt De Vrolijke Kring ervoor dat mensen die in armoede leven in zichzelf leren te geloven?

4. Welke prijs heeft De Vrolijke Kring gewonnen en wat hield deze prijs in?

Foto YouTube

Wie overhandigde hem?

5. Stel dat jij een organisatie zou oprichten die mensen in armoede wil helpen.
Hoe zou jij dat aanpakken?
Naam organisatie:
Logo organisatie:

Activiteiten:

Doelstelling:

Armoede, veel meer dan
een geldprobleem (2)
6. Wanneer vind jij iemand arm en wanneer vind jij iemand rijk?

Foto iStock-sabelskaya
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Leg je antwoord uit.

7. Kan jij 5 voorbeelden geven van luxe (zaken die je niet per se nodig hebt)
en 5 voorbeelden van noodzakelijke dingen (zaken die je absoluut nodig hebt)?

Noodzakelijk

Luxe

Foto iStock-seijiroooooooooo

8. Heb jij luxe nodig om gelukkig te zijn?

Weg tabak (1)
1. Geef een antwoord op deze vragen.
Je hebt de inhoud van het Kits-artikel nodig én je parate kennis.
a. Waar wil de beweging Generatie Rookvrij naartoe?

b. Ze noemen roken een ‘dodelijke verslaving’.
Wat is volgens jou een verslaving?

Welke verslavende middelen ken je nog?
Geef er 2.
>
>
Welke andere verslavingen naast middelenverslaving ken je nog?
Geef er 2.
>
>
c. Waarom wil Generatie Rookvrij dat zoveel mogelijk openbare plaatsen rookvrij zijn?

2. Kan jij 3 redenen bedenken waarom je nooit zou beginnen met roken?

3. Zou jij je vriend of vriendin aanspreken als je hem/haar ziet roken?

JA		

NEEN

Wat zou je willen zeggen of waarom zou je het niet wagen?

Weg tabak (2)
4. In tabak zitten ontzettend veel chemische stoffen, waaronder nicotine, teer en koolstofmonoxide.
Zoek op het internet op wat deze stoffen doen met jouw lichaam.
a. Nicotine:

b. Teer:
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c. Koolstofmonoxide:

Kits Nieuwsquiz 18
Sluit aan bij de Kits-krant van 10 juni 2021.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Waarom wordt het vonnis in een rechtszaak tegen Shell historisch genoemd?
a. Omdat Shell een gigantisch groot bedrag moet betalen om de klimaatverandering tegen te gaan.
b. Omdat voor het eerst een bedrijf aansprakelijk wordt gehouden voor het veroorzaken van de klimaatverandering.
c. Omdat er veel aandacht is voor alle zaken die Shell in het verleden gedaan heeft en die nadelig waren voor
het klimaat.

3. Welke zin over een voedselbos is niet juist?
a. In een voedselbos staan bomen en struiken die voedsel produceren.
b. In een voedselbos kan je wandelen, eten en van de stilte genieten op een bankje.
c. In een voedselbos vind je alleen eetbare planten en geen dieren.
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2. Waar streeft de beweging Generatie Rookvrij naar?
a. Dat elk kind dat sinds 2016 werd geboren, rookvrij kan opgroeien.
b. Dat roken op zoveel mogelijk openbare plaatsen verboden wordt.
c. Dat alle Vlaamse sport- en speelterreinen in 2029 rookvrij zijn.

4. Wat is er speciaal aan de aanpak van De Vrolijke Kring uit Ronse?
a. Het bestuur bestaat volledig uit mensen die in armoede leven of leefden.
b. Er is veel aandacht voor het psychisch welbevinden van mensen die in armoede leven.
c. Ze organiseren opleidingen tot lasser, kok en kinderverzorger.
5. Wat staat niet op de lijst van Werelderfgoed van de UNESCO?
a. De Grote Markt van Brussel.
b. De Vlaamse begijnhoven.
c. Het historisch centrum van Ronse.
6. Waar hechtten de oprichters van Freedom veel belang aan?
a. Aan lokale voedselproductie, gelijkheid en efficiënt energiegebruik.
b. Aan gelijkheid, spaarzaamheid met water en lokale voedselproductie.
c. Aan globale voedselproductie, spaarzaamheid met water en energie en antiracisme.

8. Waarom kwam de Amerikaanse ingenieur Abbigail Bugenske in het nieuws?
a. Ze ontdekte hoe je een extra duim kan laten besturen door je hersenen.
b. Ze hielp haar 94-jarige grootmoeder met het behalen van haar diploma van de middelbare school.
c. Ze ontving een miljoen dollar omdat ze zich liet vaccineren; daarmee is ze de eerste vaccinatie-miljonair in
de staat waar ze woont.
9. De Chinees Zhang Hong beklom onlangs de Mount Everest. Wat maakt zijn klim zo speciaal?
a. Hij is de oudste Aziaat die de top bereikte.
b. Hij is de eerste blinde Aziaat die de top bereikte.
c. Hij is de Aziaat die de top het snelst bereikt heeft.
10. Waarom gaat de Franse constructeur Renault geen nieuwe dieselmotoren meer ontwerpen?
a. Omdat de nieuwe milieunorm vanaf 2025 alle dieselmotoren zal verbieden.
b. Omdat dieselmotoren erg duur zijn om te maken.
c. Omdat ze willen anticiperen op de nieuwe milieunorm die in 2025 ingesteld wordt.
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7. Hoeveel jaar zit er tussen het begin van de bouw van de Sagrada Familía en de oplevering?
a. 134 jaar
b. 144 jaar
c. 154 jaar

