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1. Kits ontrafeld
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige Kits-krant.
• Motivatie
 Het is belangrijk om te weten wat er in ons land en 

de wereld gebeurt. Veel beslissingen op wereldniveau 
hebben indirect een invloed op ons leven. De Kits-krant 
brengt al meer dan 30 jaar actualiteit op het niveau 
van tieners. Zowel de taal als de onderwerpen zijn 
aangepast aan het doelpubliek. Zo ontdekken tieners al 
lezend de wereld. Tijdens deze inleidende les maken de 
leerlingen kennis met de Kits-krant. Wat zijn de vaste 
rubrieken? Welke artikels vind je erin terug? Wat is de 
structuur van een krantenartikel? Naast de Kits-krant 
verkennen de leerlingen ook even de bijbehorende 
website. De werkbladen kunnen gebruikt worden in een 
les Actualiteit of Taal.

• Doelstellingen
 - De leerlingen kennen de vaste rubrieken van de Kits-

krant.
 - De lln. weten uit welke vaste onderdelen een groot artikel 

bestaat.
 - De lln. weten hoe vaak Kits verschijnt.
 - De lln. weten welke voordelen er verbonden zijn aan het 

lezen van Kits.
 - De lln. zijn vertrouwd met de Kits-website.
• Werkwijze
 - Instap: Breng enkele kranten voor volwassenen mee naar 

school. Vraag of er leerlingen zijn die regelmatig een krant 
lezen. (Waarschijnlijk niet veel.) Waarom lezen de meeste 
leerlingen geen kranten? (Omdat de onderwerpen en de taal 
niet afgestemd zijn op hun niveau.) Kennen de leerlingen 
een krant die wel voor tieners geschreven is? (Kits-krant)

 - Kern: Verdeel de klas in groepjes van ongeveer 4 
leerlingen. Elk groepje onderzoekt het Kits-krantje en 
schrijft op in welke aspecten dit op een krant lijkt en 
in welke niet. Deze aspecten worden daarna klassikaal 
besproken. (gelijkenissen met een gewone krant: lay-out in 
kolommen; artikels met grote titels en tussentitels; rubrieken 
als Binnenland en Buitenland; foto’s met bijschriften bij de 

artikels; een strip; bovenaan pagina 1: een grote hoofding en 
aangeven wat er komt op de volgende pagina’s …; verschillen 
met een gewone krant: Kits verschijnt maar om de 2 weken; 
Kits brengt kleurrijke titels en veel prentjes om het geheel 
op te fleuren; de moeilijke woorden en de landen worden 
aangeduid; de rubrieken Mens en maatschappij en De 
Terugkijker …)

 - Vervolgens worden de werkbladen in dezelfde groepjes 
opgelost. Wanneer iedereen klaar is, volgt een klassikale 
bespreking.

 - Slot: Maak met de klas jullie eigen Kits-krant. Werk in 
duo’s. Zorg dat er voor elk van de 5 vaste rubrieken artikels 
geschreven worden: Mens en maatschappij, Binnenland, 
Buitenland, Wetenschap en Mix. De artikels mogen 
helemaal verzonnen zijn. Laat jullie fantasie de vrije loop! 
Bedenk een pakkende titel voor je artikel. Zorg dat de 
inleiding de belangrijkste elementen bevat en voorzie een 
knap slot. Eén duo moet zorgen voor een strip. Daarna 
breng je alle artikels en de strip samen tot een krant. Veel 
succes!

2. Drie schattige snoetjes 
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Drie schattige snoetjes’ op pag. 2.
• Motivatie
 Op de Rode Lijst van de International Union for 

Conservation staan alle bedreigde diersoorten ter wereld. 
Dit is de meest uitgebreide inventarisatie van de staat 
waarin dieren, planten en schimmels verkeren. Ook de 
West- en Centraal-Afrikaanse leeuw is een bedreigde 
diersoort. Daarom neemt Zoo Antwerpen deel aan een 
kweekprogramma voor deze dieren, en met succes. Het 
is belangrijk dat de leerlingen weten dat we op deze 
manier diersoorten in stand kunnen houden! In deze 
les komen de leerlingen heel wat te weten over de leeuw. 
Daarnaast leren ze een uitstap plannen. De werkbladen 
kunnen gebruikt worden in een les Nederlands, 
onderdeel Begrijpend lezen of een les Wereldoriëntatie, 
domeinen Natuur, Ruimte, Verkeer.

Kits – Artikel van de week: Elke week een pdf-file met een nieuwsartikel. Beurte-

lings 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



• Doelstellingen
 - De leerlingen raden een dier aan de hand van tips.
 - De lln. kijken en luisteren aandachtig naar een informatief 

filmpje over de leeuw.
 - De lln. lossen vragen op bij een informatief artikel. 
 - De lln. zoeken informatie op een website op.
 - De lln. stippelen een daguitstap naar Zoo Antwerpen uit.
 - De lln. kunnen berekeningen maken in functie van een 

daguitstap
• Werkwijze
  - Instap: Start de les met een raadsel. Jij geeft informatie 

over een diersoort. De leerlingen raden over welk dier 
het gaat. Spreek af dat ze na elke tip de kans krijgen om 
te raden. Indien het dier geraden is, lees je toch nog de 
andere tips voor om ‘zeker’ te zijn dat het over dit dier 
gaat. Tips: zie bijlage.

 Bekijk daarna klassikaal dit filmpje:
 https://www.youtube.com/watch?v=BELKq6jqLfI 

Op het werkblad staan enkele vragen over de inhoud 
van het filmpje. Je kan deze opdracht als individuele 
luisteropdracht geven. Of je kan hem klassikaal 
oplossen.

 - Kern: - Bekijk klassikaal dit filmpje:  
https://www.youtube.com/watch?v=j70aWfW8nVw

 Vraag de leerlingen of ze hier meer over weten. Zijn er 
ondertussen welpjes geboren? (ja, eind juni) Hoeveel? 
(3) Wat is hun geslacht, en wanneer werd dit bekend 
gemaakt? (Het gaat om twee vrouwtjes en één mannetje; 
dit werd midden augustus bekend gemaakt.)

 - Na deze introductie van het onderwerp laat je de 
leerlingen het Kits-artikel zelfstandig lezen. Aansluitend 
lossen ze de vragen van opdracht 1 op. Voor opdracht 
2 zorg je dat de leerlingen (per 2) over een computer 
beschikken of je print de benodigde pagina’s van de 
website af. 

 - Slot: - Bekijk met de leerlingen het filmpje op deze 
webpagina: https://www.zooantwerpen.be/nl/pers/
welkom-welpjes-leeuwendrieling-geboren-in-zoo-
antwerpen Je kan de leerlingen ook het bijbehorende 
artikel laten lezen als extra achtergrondinformatie. 

 - Bedenk klassikaal namen voor de 3 leeuwenwelpjes. 
Opgelet: de namen moeten beginnen met de letter W. 
De medewerkers van de Zoo zullen Afrikaanse namen 
kiezen, maar misschien hebben jullie een ander idee?

 - Wie graag nog wat extra weetjes over de leeuw leest: 
https://wwf.be/nl/actualiteit/wereld-leeuwendag-tien-
verbazingwekkende-feiten-over-de-leeuw#un 

3. Home sweet home
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Sterrenhotel’ op pag. 1.
• Motivatie
 Het leven wordt steeds duurder. De huurprijzen stijgen, 

de aankoopprijzen van woningen vliegen de pan uit, 
de prijzen van elektriciteit en gas gaan omhoog … 
Het wordt steeds moeilijker voor jongeren om een 
zelfstandig leven te starten. In deze les bekijken we de 
voor- en nadelen van het langer thuis wonen. We zoeken 
uit hoe de leerlingen hier tegenover staan en denken na 
over de kosten waarop bespaard kan worden door langer 
thuis te wonen. De werkbladen kunnen gebruikt worden 

in een les Mavo, PAV of Actualiteit. 
• Doelstellingen
 - De leerlingen zoeken antwoorden op vragen in een artikel. 
 - De lln. reflecteren over de huishoudelijke taakverdeling in 

het gezin.
 - De lln. geven de voor- en nadelen van langer thuis wonen.
 - De lln. geven hun mening over bepaalde stellingen.
 - De lln. schatten de maandelijkse kosten die ze besparen 

door thuis te wonen.
• Werkwijze
 - Instap: Schrijf deze krantenkop uit De Tijd op het bord: 

Hotel Mama levert besparing van 700 euro per maand op. 
Pols naar de reacties van de leerlingen. Wat is Hotel Mama, 
zijn ze verbaasd over de grote besparing die thuis wonen 
met zich meebrengt, of helemaal niet?

 - Kern: De leerlingen lezen het Kits-artikel individueel en 
lossen daarna de 1ste opdracht op. Bij vraag 1 moeten ze 
herformuleren, de overige antwoorden vinden ze in de tekst 
(let op dat ze bij de 3de vraag alle antwoorden vinden). 

 De 2de en 3de opdracht zijn reflectieopdrachten. De 
leerlingen denken er eerst over na en delen dan hun 
bevindingen met de andere leerlingen. Vervolgens 
organiseer je een debat aan de hand van 2 stellingen (4de 
opdracht). Geef de leerlingen 5 minuten om hun eigen 
mening met staakwoorden neer te schrijven. Hierna voer je 
aan de hand van de 2 stellingen een debat over langer thuis 
wonen. De 5de opdracht wordt in groepjes opgelost. Met 
gebruik van het internet gaan de groepjes op zoek naar de 
kosten van alleen wonen. Ze delen hun resultaten mee in 
een korte presentatie. Afsluitend kan je de leerlingen het 
artikel uit De Tijd laten lezen. 

 - Extra: Bereid 2 interviews voor. De ene helft van de klas 
gaat een interview afnemen van een familielid/kennis 
die net alleen is gaan wonen. De andere helft neemt 
een interview af van een jongvolwassene die nog thuis 
woont. Hou een klassikale brainstorm en stel een aantal 
standaardvragen op. Bv. voor de jongere die alleen woont: 
Hoe begin je eraan, welk papierwerk komt erbij kijken, wat 
zijn de maandelijkse kosten … Achteraf kan je klassikaal 
stilstaan bij enkele interviews. 

• Websites:
 - https://www.watwat.be/huren/alleen-gaan-wonen-hoe-

doe-je-dat
 - https://www.besured.nl/blog/op-jezelf-wonen-

checklist-en-kosten
 - https://www.tijd.be/netto/sparen/hotel-mama-levert-

besparing-van-700-euro-per-maand-op/10180211.html

4. Bang in Afghanistan
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Met geweld aan de macht’ op 

pag. 3.
• Motivatie
 Sinds enkele weken zijn de nieuwsberichten over 

Afghanistan en de taliban dagelijkse kost. De 
leerlingen werden hier in de vakantie zeker ook mee 
geconfronteerd. Het is geen gemakkelijk onderwerp, 
maar het is heel belangrijk om dit toch te bespreken. 
Wanneer de leerlingen begrijpen wat er aan de hand 
is en hun gedachten en gevoelens hierover kunnen 
uitspreken, helpt hen dat om beter om te gaan met nare 



nieuwsberichten. Het werkblad kan gebruikt worden in 
een les Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen situeren Afghanistan op een wereldkaart.
 - De lln. weten op welke manier de taliban van 1996 tot 

2001 in Afghanistan regeerden.
 - De lln. weten waarom er in 2001 een einde kwam aan 

de macht van de taliban en waarom de taliban nu op zeer 
korte tijd weer aan de macht gekomen zijn.

 - De lln. weten wie Malala Yousafzai is.
 - De lln. proberen zich in te leven in het leven van een 

vluchteling.
• Werkwijze
 - Vooraf: Het is interessant om de pagina ‘Taliban’ 

op Wikipedia even door te nemen, zodat je de nodige 
achtergrondkennis hebt over de verschillende periodes van 
de recente Afghaanse geschiedenis: voor 1996, 1996 tot 
2001, 2001 tot augustus 2021 en na augustus 2021. Ook de 
pagina ‘Aanslagen op 11 september 2001’ biedt veel nuttige 
informatie.

 - Instap: Laat de leerlingen Afghanistan situeren op de 
wereldkaart (Zuid-Azië). Vervolgens maken de lln. in 
groepjes van 4 een woordspin rond ‘Bang in Afghanistan’. 
Wanneer iedereen klaar is, vertelt elk groepje over hun 
woordspin.

 - Kern: Bekijk klassikaal dit filmpje:  
www.youtube.com/watch?v=BXmNZB7XE_M 
Stel daarna de volgende vragen: Waarom was Ahmad 
in Afghanistan? (Het gezin was er op bezoek. Ahmads 
vader werkte voor de Afghaanse regering.) Waarom werd 
het gevaarlijk voor het gezin toen de taliban de macht 
overnamen? (De taliban strijden al jaren tegen de regering.) 
Hoe zien de taliban eruit? (allemaal hetzelfde: donkere ogen, 
lang haar en lange baard, snor, hoed (= tulband), lange 
kleren) Wat heb je nog onthouden van het filmpje?

 Lees nu klassikaal het artikel ‘Met geweld aan de macht’ 
op pag. 3 van Kits. Laat de leerlingen achteraf in hun eigen 
woorden vertellen wat ze gelezen hebben. De lln. lossen 
in duo’s de vragen van het werkblad op. Nadien volgt een 
klassikale bespreking.

 - Slot: Laat de leerlingen een tekening voor vluchtelingen 
maken. Je kan ze opsturen naar een organisatie die zich 
over deze mensen ontfermt. Vluchtelingenwerk Vlaanderen 
vzw, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel.

• Extra
 Boekentip: De geheime school door Jeanette Winter, een echt 

gebeurd verhaal uit Afghanistan.

1. Kits ontrafeld
1. 32 jaar, 17 keer (om de 2 weken, maar niet in 

schoolvakanties)
2. a. Mens en maatschappij – b. Binnenland – c. Buitenland 

– d. Wetenschap – e. Mix
3. a. bv. Spring je mee op de digitale trein? 
 b. bv. Botanisch stoepkrijten
 c. bv. Code rood voor het klimaat! 
 d. bv. Poep in je hoofd? 
 e. bv. Tegen nepnieuws!
4. bv. Buitenland, omdat ik graag wil weten wat er in de 

wereld gebeurt.
5. 1. eerste paragraaf – 2. inleiding – 3. eerste tussentitel 
 4. tweede paragraaf – 5. titel – 6. bijschrift – 7. foto.

6. ‘Ze’ - verwijst naar 950.000 Vlamingen; ‘dit’ - verwijst 
naar niet genoeg financiële middelen; ‘hun’ - verwijst 
naar 660.000 Vlamingen.

7. bv. aantrekkelijk door het kleurgebruik en de leuke 
prentjes; fijn dat de moeilijke woorden aangeduid 
worden. 

8. bv. Verbetering van je leestechnieken (beter leesbegrip, 
sneller en beter begrijpend lezen) en meer weten over de 
wereld om je heen.

9. a. Bij elke Kits-krant hoort een vraag. Die kan je 
op deze plek beantwoorden. Na afloop van elke 
poll worden de uitslagen online gezet. Zo ontdek 
je of jouw mening overeenkomt met die van je 
leeftijdsgenoten.

 b. een exemplaar van het boek Onze planeet warmt op
10. a. Artikel v/d Week – Filmpjes & meer – Kaarten & 

Oplossingen – Woordverklaring – Leesvoer
 b. elke dinsdag om 13 uur
 c. Woordverklaring
 d. eigen antwoord

Sleutel bij de werkbladen

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 



2. Drie schattige snoetjes
1. a. knolselder gerold in kattenkruid
 b. 2 keer per week
 c. een zandgedeelte beneden en een grasgedeelte hoger 

gelegen
 d. Onder de kastanjeboom, omdat hij daar alles goed 

kan overzien.
 e. Om er zeker van te zijn dat iedereen zijn eigen portie 

opeet.
2. a. De West- en Centraal-Afrikaanse leeuw is een 

bedreigde diersoort. 
 b. Het kon pas vastgesteld worden tijdens een bezoek aan 

de dierenarts. Dat bezoek vroeg enige voorbereiding. 
De kans bestaat immers dat de moeder haar welpen 
niet meer accepteert na contact met mensen. Ter 
voorbereiding werden de welpen elke dag even 
afgezonderd van de moeder.

 c. Om de geur van mensen te camoufleren, werden de 
welpen ingesmeerd met stro en uitwerpselen.

 d. Wanneer de welpjes voldoende gegroeid zijn, worden 
ze aan de rest van de groep voorgesteld. Eind september 
zal de volledige troep op het buitenperk te zien zijn.

 Extraatje: Nestor en Tasa
3. a. eigen antwoorden
 het gratis knutselspelletjesboek Speelvogel
 b. eigen antwoorden
 c. NO / nr. 18
 Ja, want je moet een mondmasker dragen wanneer je 

ergens binnengaat.
 Ja, de restaurants zijn weer open.

3. Home sweet home 
1. a. Hotel Mama is de uitdrukking die aangeeft dat 

jongeren langer bij hun ouders blijven wonen, ook als 
ze afgestudeerd zijn en soms tot na hun dertigste. – b. 
Jongeren studeren langer. Alles wordt duurder en de 
jongeren hebben geen stabiel inkomen. De opvoeding 
is veel losser, waardoor de jongeren minder de behoefte 
hebben om het huis uit te gaan. – c. Belgische jongeren 
blijven gemiddeld langer thuis wonen dan de jongeren in 
Frankrijk en Nederland. 

2. – 5. eigen antwoorden

4. Bang in Afghanistan
1. de taliban
2. een streng islamitische terreurgroep
3. Volgens strenge gelovige (islamitische) regels. De 

Afghanen mochten heel weinig, vooral de vrouwen en 
meisjes. Zij mochten niet naar school of gaan werken. 
Er waren zware straffen voor wie zich niet hield aan de 
regels.

4. De Amerikaanse soldaten vielen Afghanistan binnen 
na de aanslagen van 11 september 2001. Deze waren 
gepleegd door Al Qaida en zij verbleven in Afghanistan. 
De taliban wilden de leider van Al Qaida niet uitleveren 
aan de VS. Daarop verklaarden de VS de oorlog aan 
de taliban. Al Qaida werd verslagen en ook de taliban 
werden verjaagd. Veel Westerse landen hielpen de 
Amerikanen. De Amerikaanse soldaten bleven om de 
burgers te beschermen tegen de taliban.

5. Na 20 jaar verlieten de Amerikaanse soldaten 
Afghanistan. Ze dachten dat het Afghaanse leger 
ondertussen voldoende sterk was om de taliban tegen te 
houden.

6. Ze zijn bang, ze proberen weg te vluchten uit 
Afghanistan.

7. Bv. Ik zou bang zijn, ik zou mijn familie en vrienden 
missen, ik zou het niet fijn vinden om in een ander land 
naar school te moeten gaan, enz.

8. Een Pakistaans meisje dat opkomt voor de rechten van 
de meisjes in haar land. Ze wil bijvoorbeeld graag dat 
meisjes naar school mogen gaan, iets wat de taliban 
proberen te verhinderen. De taliban hebben geprobeerd 
haar te vermoorden, maar gelukkig heeft ze het 
overleefd. In 2014 won ze de Nobelprijs voor de Vrede.

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

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



Kits ontrafeld (1)

1. Hoe oud is de Kits-krant? Hoeveel krantjes verschijnen er dit schooljaar?

 

2. In welke vaste rubrieken is Kits opgedeeld?

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 

3. Noteer voor elke rubriek het artikel dat jou het meest aanspreekt.

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 

4. Naar welke rubriek gaat jouw voorkeur uit? Waarom?

 

 

5. Ken je de onderdelen waaruit een groot krantenartikel bestaat?
 Duid ze aan op dit artikel. Kies uit:
 1. eerste paragraaf – 2. inleiding – 3. eerste tussentitel 
 4. tweede paragraaf – 5. titel – 6. bijschrift – 7. foto.
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Juf Liesbeth is klaar om er weer in te vliegen! (Foto Frank Pollet)

Digitaal geletterd zijn is belangrijk voor jong en minder jong. (Foto iStock - evgenyatamanenko)

Spannende start!
Op 1 september luidt de schoolbel het nieuwe schooljaar in. Maar je leerkracht is 
op voorhand al fl ink in de weer geweest.

Liesbeth Hermans geeft les in het zesde leer-
jaar van de Sint-Catharinaschool in Sinaai. 
Vanaf midden augustus begint het bij haar 
altijd te kriebelen. ‘Eerst groeien de nieuwe 
ideeën en plannen in mijn hoofd. Hoe zal ik 
een wero-thema dit schooljaar eens aanpak-
ken? Met welk Frans liedje geef ik mijn leer-
lingen zin om de taal te leren? Overal waar 
ik kom, zie ik nieuwe mogelijkheden. Zo was 
ik deze vakantie bij een juwelenmaakster 

in de Auvergne. Daar ontdekte ik een knap 
knutselidee voor Moederdag. Foto en check!’ 
Na het denkwerk gaat juf Liesbeth over tot 
actie. ‘Ik verhuis spullen, pak in en uit … 
Ik bedenk creatieve opdrachten rond een 
nieuw jaarthema … Een nieuw schooljaar is 
altijd spannend. Ook voor mij is die eerste 
schooldag alsof ik voor het eerst in het diepe 
spring. Maar wat heb ik ernaar uitgekeken!’

Op vakantie: 
niet voor iedereen
In 2020 leefden 950.000 Vlamingen in 
een gezin dat geen week buitenshuis op 
vakantie kon. Ze hadden daarvoor niet 
genoeg financiële middelen. Dit blijkt 
uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. 
De vakantiearmoede is het hoogst bij 
werklozen, huurders en eenoudergezin-
nen. Verder meldt Statistiek Vlaande-
ren dat ongeveer 660.000 Vlamingen 
moeilijk rondkwamen met 
hun inkomen. Ook hier is 
de armoede het hoogst 
bij dezelfde groepen.
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Sterrenhotel 
Europese jongeren gaan steeds later op zichzelf wonen. Dat heeft 
verscheidene oorzaken. Voorbeelden zijn: studieschulden, werkloosheid, 
een gebrek aan betaalbare woningen …

Ook de Belgische jeugd verblijft langer 
in ‘Hotel Mama’. Ze doet dat gemiddeld 
tot 25,5 jaar. Dat is iets langer dan jon-
geren uit de buurlanden. In Nederland
is de gemiddelde leeftijd 23,8 jaar, in 
Frankrijk 24. Vooral studenten worden 
ouder voordat ze het ouderlijk huis 
verlaten. Ze studeren steeds langer. 
Ze hebben geen stabiel inkomen. En 

de huurprijzen worden hoger. Ook de 
veranderde relaties binnen gezinnen 
spelen een rol. Vroeger wilden jongeren 
snel op eigen benen staan omwille van 
de strenge opvoeding. Nu gaat alles er 
over het algemeen veel losser aan toe. 
Een liefje dat blijft slapen bijvoorbeeld, 
is heel gewoon. Vroeger was dat onfat-
soenlijk.

Van 6 tot 10 september loopt de Week van de Geletterdheid. Geletterd zijn houdt meer 
in dan kunnen lezen en schrijven. Het omvat ook de vaardigheid om informatie op te 
nemen. En om die te verwerken en gericht te gebruiken. 

Geletterdheid wil dus zeggen dat je met taal, 
cijfers en gra� sche gegevens kan omgaan. Een 
wegbeschrijving begrijpen, wisselgeld controle-
ren, een uurtabel lezen … Ook gebruik kunnen 
maken van computer en multimedia hoort 
hierbij.

Digitale geletterdheid
Digitale vaardigheden worden steeds belangrij-
ker in onze maatschappij. Officiële documen-
ten worden online aangeboden. Reservaties bij 
dokters, restaurants, concerten … gebeuren 

vooral digitaal. Net als contacten tussen leer-
krachten en ouders, bankieren … Dit alles is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want 32% 
van de Belgische burgers heeft zwakke digi-
tale vaardigheden. En 8% van de bevolking 
gebruikt het internet niet. De Week van de 
Geletterdheid wil iedereen informeren over 
(laag)geletterdheid. En ze wil het taboe errond 
wegnemen. Dit jaar zet de campagne vooral in 
op het verhogen van de digitale geletterdheid. 
Zodat alle jongeren en volwassenen meekun-
nen in de hedendaagse maatschappij.
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Binnenland
> Botanisch stoepkrijten

Wetenschap
> Poep in je hoofd?

Webcode: welpjes>>> meer nieuws op www.Kits.be

H
al

fm
aa

nd
el

ijk
s,

 b
eh

al
ve

 m
aa

nd
el

ijk
s 

in
 d

ec
em

be
r, 

ap
ri

l e
n 

ju
ni

, e
n 

ni
et

 in
 ju

li 
en

 a
ug

us
tu

s 
| A

fg
if

te
ka

nt
oo

r: 
A

nt
w

er
pe

nX
 | 

A
fz

en
de

r: 
U

it
ge

ve
ri

j S
ch

oo
ls

up
po

rt
, K

on
in

gi
n 

Fa
bi

ol
ap

ar
k 

20
3,

 9
10

0 
Si

nt
-N

ik
la

as
 | 

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
: P

3A
91

4
2

Phishing
‘Proficiat! Je hebt gewonen! 
Klik snel hier!’ 

Als je zo’n mail ontvangt, delete hem Als je zo’n mail ontvangt, delete hem 
dan maar. Dit is zeker een phishing-
bericht. De internetschurken die dit 
hebben verzonden, vissen vervolgens 
naar je gegevens. Hoe weet je dat dit 
niet oké is? Taalfouten zijn verdacht! 
Ook als de vraag en/of het e-mail-
adres van de afzender vreemd is, 
klik je beter niet.

Juf Liesbeth is klaar om er weer in te vliegen! (Foto Frank Pollet)

Spring je mee op de digitale trein?M&aatschappij
ens

Ook als de vraag en/of het e-mail-
adres van de afzender vreemd is, 

Buitenland
> Code rood voor het klimaat!

Foto Frank Pollet



Kits ontrafeld (2)

6. Welke verwijswoorden vind je in het artikel ‘Op vakantie: niet voor iedereen’?
 Voorbeeld: De juf lacht, ze is blij dat het bijna 1 september is. 
 ‘Ze’ is een verwijswoord, het verwijst naar de juf.

 

 

7. Wat vind je van de lay-out van de Kits-krant?

 

 

 

8. Welke voordelen zijn er verbonden aan het lezen van Kits, denk je?

 

  

 

9. Surf naar www.kits.be 
 Een aantal pagina’s kan iedereen bekijken.
 a. Wat is de Kits-poll?

 

 

 b. Wat kan je deze keer winnen met de wedstrijd?

 

10. Er is ook een extra gedeelte voor de Kits-abonnees. Klik op ‘Voor Kits-lezers’ en vul de webcode in. 
 Tip: je vindt die bovenaan pagina 1 van je Kits-krant. 
 a. Welke 5 andere rubrieken krijg je nu te zien?

 

 

 

 b. Wanneer wordt er een nieuw artikel geplaatst in de rubriek ‘Artikel van de week’?

 

 c. Welke rubriek kies je als je een moeilijk woord niet begrijpt?

 

 d. Welke rubriek lijkt jou erg leuk?
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Juf Liesbeth is klaar om er weer in te vliegen! (Foto Frank Pollet)

Digitaal geletterd zijn is belangrijk voor jong en minder jong. (Foto iStock - evgenyatamanenko)

Spannende start!
Op 1 september luidt de schoolbel het nieuwe schooljaar in. Maar je leerkracht is 
op voorhand al fl ink in de weer geweest.

Liesbeth Hermans geeft les in het zesde leer-
jaar van de Sint-Catharinaschool in Sinaai. 
Vanaf midden augustus begint het bij haar 
altijd te kriebelen. ‘Eerst groeien de nieuwe 
ideeën en plannen in mijn hoofd. Hoe zal ik 
een wero-thema dit schooljaar eens aanpak-
ken? Met welk Frans liedje geef ik mijn leer-
lingen zin om de taal te leren? Overal waar 
ik kom, zie ik nieuwe mogelijkheden. Zo was 
ik deze vakantie bij een juwelenmaakster 

in de Auvergne. Daar ontdekte ik een knap 
knutselidee voor Moederdag. Foto en check!’ 
Na het denkwerk gaat juf Liesbeth over tot 
actie. ‘Ik verhuis spullen, pak in en uit … 
Ik bedenk creatieve opdrachten rond een 
nieuw jaarthema … Een nieuw schooljaar is 
altijd spannend. Ook voor mij is die eerste 
schooldag alsof ik voor het eerst in het diepe 
spring. Maar wat heb ik ernaar uitgekeken!’

Op vakantie: 
niet voor iedereen
In 2020 leefden 950.000 Vlamingen in 
een gezin dat geen week buitenshuis op 
vakantie kon. Ze hadden daarvoor niet 
genoeg financiële middelen. Dit blijkt 
uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. 
De vakantiearmoede is het hoogst bij 
werklozen, huurders en eenoudergezin-
nen. Verder meldt Statistiek Vlaande-
ren dat ongeveer 660.000 Vlamingen 
moeilijk rondkwamen met 
hun inkomen. Ook hier is 
de armoede het hoogst 
bij dezelfde groepen.
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Sterrenhotel 
Europese jongeren gaan steeds later op zichzelf wonen. Dat heeft 
verscheidene oorzaken. Voorbeelden zijn: studieschulden, werkloosheid, 
een gebrek aan betaalbare woningen …

Ook de Belgische jeugd verblijft langer 
in ‘Hotel Mama’. Ze doet dat gemiddeld 
tot 25,5 jaar. Dat is iets langer dan jon-
geren uit de buurlanden. In Nederland
is de gemiddelde leeftijd 23,8 jaar, in 
Frankrijk 24. Vooral studenten worden 
ouder voordat ze het ouderlijk huis 
verlaten. Ze studeren steeds langer. 
Ze hebben geen stabiel inkomen. En 

de huurprijzen worden hoger. Ook de 
veranderde relaties binnen gezinnen 
spelen een rol. Vroeger wilden jongeren 
snel op eigen benen staan omwille van 
de strenge opvoeding. Nu gaat alles er 
over het algemeen veel losser aan toe. 
Een liefje dat blijft slapen bijvoorbeeld, 
is heel gewoon. Vroeger was dat onfat-
soenlijk.

Van 6 tot 10 september loopt de Week van de Geletterdheid. Geletterd zijn houdt meer 
in dan kunnen lezen en schrijven. Het omvat ook de vaardigheid om informatie op te 
nemen. En om die te verwerken en gericht te gebruiken. 

Geletterdheid wil dus zeggen dat je met taal, 
cijfers en gra� sche gegevens kan omgaan. Een 
wegbeschrijving begrijpen, wisselgeld controle-
ren, een uurtabel lezen … Ook gebruik kunnen 
maken van computer en multimedia hoort 
hierbij.

Digitale geletterdheid
Digitale vaardigheden worden steeds belangrij-
ker in onze maatschappij. Officiële documen-
ten worden online aangeboden. Reservaties bij 
dokters, restaurants, concerten … gebeuren 

vooral digitaal. Net als contacten tussen leer-
krachten en ouders, bankieren … Dit alles is 
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want 32% 
van de Belgische burgers heeft zwakke digi-
tale vaardigheden. En 8% van de bevolking 
gebruikt het internet niet. De Week van de 
Geletterdheid wil iedereen informeren over 
(laag)geletterdheid. En ze wil het taboe errond 
wegnemen. Dit jaar zet de campagne vooral in 
op het verhogen van de digitale geletterdheid. 
Zodat alle jongeren en volwassenen meekun-
nen in de hedendaagse maatschappij.
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Phishing
‘Proficiat! Je hebt gewonen! 
Klik snel hier!’ 

Als je zo’n mail ontvangt, delete hem Als je zo’n mail ontvangt, delete hem 
dan maar. Dit is zeker een phishing-
bericht. De internetschurken die dit 
hebben verzonden, vissen vervolgens 
naar je gegevens. Hoe weet je dat dit 
niet oké is? Taalfouten zijn verdacht! 
Ook als de vraag en/of het e-mail-
adres van de afzender vreemd is, 
klik je beter niet.

Juf Liesbeth is klaar om er weer in te vliegen! (Foto Frank Pollet)

Spring je mee op de digitale trein?M&aatschappij
ens

Ook als de vraag en/of het e-mail-
adres van de afzender vreemd is, 

Buitenland
> Code rood voor het klimaat!

Foto Frank Pollet



Drie schattige snoetjes (1)

1. Beantwoord deze vragen na het bekijken van het filmpje.
 a. Wat was het speeltje dat werd klaargelegd voor de leeuwen?

 

 b. Hoeveel keer per week wordt het buitenverblijf uitgemest? 

 

 c. Waaruit bestaat het buitengedeelte van de leeuwen in de Zoo? 

 

 

 d. Waar ligt de mannetjesleeuw graag, en waarom?

 

 

 e. Waarom krijgen de leeuwen afzonderlijk hun maaltijd?

 

 

2. Zoek het juiste antwoord in het Kits-artikel.
 a. Waarom neemt Zoo Antwerpen deel aan een kweekprogramma voor de West- en Centraal-Afrikaanse leeuw? 

 

 

 b. Waarom was het geslacht van de welpjes de eerste weken nog onbekend?

  

 

 

 

 c. Op welke manier werd de geur van mensen gecamoufleerd? 

 

 

 d. Wanneer worden de welpjes aan de rest van de groep voorgesteld? 

 

 

 

 

 Extraatje: Hoe heten de mama en papa van de leeuwendrieling?

   en  
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Drie schattige snoetjes (2)

3. Binnenkort kunnen de schattige snoetjes gespot worden in Zoo Antwerpen.   
 Ook een bezoek aan de zoo vereist een grondige voorbereiding. 
 Stel: jij plant samen met je klas een bezoekje aan de zoo. Hoe pakken jullie dit aan?

 a. Tickets

 Ga naar de website van de zoo: https://www.zooantwerpen.be/nl/ 
 Ga je met de klas op bezoek, dan betaal je minder dan wanneer je met je gezin gaat.
 Zoek de pagina met info voor scholen. 

 Wij zijn met  leerlingen en  begeleiders. 

 Per leerling €  en voor de begeleiders €  .

 Totale kostprijs voor deze uitstap: € 

 Welke leuke extra krijgt elke leerling van het lager onderwijs?  

 b. Vervoer

 Welk station ligt het dichtst bij Zoo Antwerpen?  
 Klik op ‘Groepsbiljet NMBS’.
 Bekijk welke treinen rijden van een station in de buurt van de school naar het station dat het dichtst bij de
 Zoo ligt. Neem treinen die het dichtst aansluiten bij het begin- en einduur van jullie school. 

 Vertrek:  u  Aankomst:  u 

 Spoor:   Reisduur:    

 Overstap in: 

 Vertrek:  u  Aankomst:  u 

 Spoor:   Reisduur:    

 Overstap in:  

 c. In het park

 Zoek bij ‘Info en tickets’ naar de plattegrond van de Zoo. 
 In welke richting moet je stappen om de leeuwen te zien? 

   N  /  O  /  Z  /  W  /  NO  /  ZO  /  ZW  /  NW

 Omwille van corona is er ook een circulatieplan opgesteld.
 Welk nummer hebben de leeuwen gekregen in de route?  
 Kijk bij de vragen in verband met COVID-19.

 Moet je een mondmasker meenemen naar de Zoo?

 

 Kan je iets eten in een restaurant?
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Drie schattige snoetjes (bijlage)

Raadspel – tips 

• Het is een roofdier.

• Het leefgebied van dit dier bestaat uit open bossen, savannes en grasvlakten.

• Het dier rust wel 20 uur op een dag. 

• Dit dier is een vleeseter, hoofdzakelijk van hoefdieren.

• Dit dier staat aan de top van de voedselpiramide. 

• Het dier heeft zo goed als geen vijanden. Zijn grootste vijand is de mens. 

• Er bestaan nog 2 ondersoorten: de Afrikaanse en de Perzische of Aziatische. 

• Een groep van deze dieren heet een ‘troep’. Deze troep bestaat vaak uit één mannetje en een aantal vrouwtjes. 

• De brul van dit dier is tot wel 7 km verderop te horen. 

• De draagtijd van een vrouwtje is 3,5 maand. 

• De oogjes van de welpen zijn bij de geboorte nog dicht.
 Deze gaan na ongeveer 11 dagen open; na 15 dagen kunnen de jongen lopen. 

• Na ongeveer 8 weken gaat de moeder met haar jongen terug naar de groep. 
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Home sweet home (1)

1. Bij het Kits-artikel
 a. Leg het begrip ‘Hotel Mama’ in je eigen woorden uit.

  

 

 b. Geef 3 verschillende redenen waarom we langer bij onze ouders blijven wonen.

  > 

  > 

  > 

 c. Hoe doen we het in vergelijking met de buurlanden wat het langer thuis wonen betreft?

  

 

2. Hoe zit de situatie bij jou?
 a. Deze huishoudelijke taken rusten bij mijn ouder(s). Geef er 4.

   >   > 

   >   > 

 b. Deze taken neem ik voor mijn rekening. Schrijf er zoveel mogelijk op.

  

 

 c. Als ik later langer thuis blijf wonen, zal ik zeker ook deze taken op mij nemen.

  

 

3. Hoe zie jij de toekomst thuis?
 a. Deze zaken zullen mij weerhouden om later langer thuis te wonen.

  

 

 

 b. Deze zaken zullen ervoor zorgen dat ik langer thuis blijf wonen.
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Home sweet home (2)

4. Stellingen - Denk even na over deze stellingen en schrijf je mening op.
 a. Zolang ik thuis woon, hou ik me aan de regels van mijn ouders. Ook al ben ik al aan het werk.

  

 

 

 b. Wanneer ik begin te werken, zal ik mijn steentje bijdragen en elke maand een afgesproken bedrag betalen.

  

 

 

5. Kosten - Zoek op hoeveel kosten je hebt indien je niet voor ‘Hotel Mama’ kiest.
 Wat moet je betalen per maand om te kunnen leven? Het gaat uiteraard om een ruime schatting.

 a. Huur   

 b. Gas, elektriciteit, water 

 c. Eten en drinken 

 e. Telefonie en internet 

 d. Transport  

 e. Telefonie en internet 

 f.   

 g.   

 h.   
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Bang in Afghanistan
1. Wie had van 1996 tot 2001 de macht in Afghanistan? 

  

2. Wie zijn zij?

 

3. Hoe bestuurden ze het land?

 

 

 

4. Waarom kwam er in 2001 een einde aan hun macht?

 

 

 

5. De voorbije maanden hebben de taliban Afghanistan opnieuw veroverd.
 Hoe komt dat?

 

 

 

6. Hoe voelt de Afghaanse bevolking zich nu? 

  

 

 

7. Hoe zou jij je voelen als je moest wegvluchten?
 Wat zou je missen?

 

 

 

8. Wie is Malala Yousafzai en wat heeft zij met de taliban te maken?
 Bekijk dit filmpje en beantwoord daarna de vraag.
 https://schooltv.nl/video/malala-yousafzai-strijdster-voor-onderwijs

 

 

 

 



Sluit aan bij de Kits-krant nr. 1 van september 2021.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Waar wil de Week van de Geletterdheid dit jaar vooral op inzetten?
  a. op het wegnemen van het taboe rond laaggeletterdheid
  b. op het verhogen van de digitale geletterdheid
  c. op het informeren over het aantal laaggeletterden

2. In welk land (van deze drie) verlaten de jongeren het ouderlijk huis het snelst?
  a. in Nederland
  b. in Frankrijk
  c. in België

3. Bij welke doelgroepen is de vakantiearmoede het hoogst?
  a. bij werklozen en bejaarden
  b. bij eenoudergezinnen en gezinnen met een migratie-achtergrond
  c. bij werklozen, huurders en eenoudergezinnen

4. Met welke app kan je de naam van een plantje opzoeken?
  a. met de app Obsidentify
  b. met de app Plantweetal
  c. met de app Plant-id

5. Welke definitie omschrijft het woord fenomeen?
 De Kits-zin waarin dit woord gebruikt wordt, kan je helpen om de juiste definitie te vinden.
  a. een blijde gebeurtenis
  b. een verandering, vaak een die van korte duur is
  c. een verschijnsel, iets wat zich voordoet

6. De hoeveelheid afval na de grote overstromingen van juli komt overeen met …
  a. de hoeveelheid restafval die alle Belgen samen jaarlijks produceren.
  b. de hoeveelheid afval die alle Walen jaarlijks naar de recyclageparken brengen.
  c. de hoeveelheid afval die alle Belgen samen jaarlijks in PMD-zakken verzamelen.

7. Welke verandering betreffende het klimaat kunnen we relatief snel weer omkeren?
  a. Gletsjers zullen de komende eeuwen blijven afsmelten.
  b. De zeespiegel zal de komende eeuwen blijven stijgen.
  c. De temperatuur zal de komende eeuwen blijven stijgen.

8. Welke liedjes mag je nog steeds meezingen in een Chinese karaokebar?
  a. volksliedjes
  b. liedjes met politieke kritiek
  c. liedjes waarin godsdiensten beledigd worden

9. Waarom is het niet verwonderlijk dat 4Gold een bedrijf is van topsporter Mathieu van der Poel?
  a. Het bedrijf richt zich met al zijn producten op professionele sporters.
  b. Het bedrijf maakt uitsluitend producten voor actieve wielrenners.
  c. Het bedrijf brengt een product op de markt waarnaar er veel vraag is vanuit de sportwereld.

10. Door het injecteren van poep van jonge muizen in de darmen van oude muizen, ...
  a. leven de oude muizen heel wat langer dan hun soortgenoten.
  b. werkt het geheugen van de oude muizen beter dan dat van hun soortgenoten.
  c. zijn de oude muizen beter beschermd tegen darmkanker.

Kits Nieuwsquiz 1
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