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Uitgewerkte lessuggesties

1. Werken met krantenartikels 

• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pag. 1.
• Motivatie
 Dierendag komt eraan! 4 oktober is een dag om onze 

dierenvrienden extra te verwennen. Jammer genoeg 
zijn er mensen die op een minder leuke manier met 
dieren omgaan: broodfokkers. De leerlingen komen 
te weten waarom je bij deze mensen beter geen hond 
koopt. Daarnaast ontdekken ze hoe het met de Vlaamse 
fietspaden is gesteld, wanneer er bomen moeten worden 
geplant en hoe mensen met een handicap moeten leven 
in onze maatschappij. Deze les sluit aan bij de vakken 
Nederlands en Mens en maatschappij. Begrijpend lezen 
wordt ingeoefend aan de hand van actuele teksten die 
de leerlingen heel wat bijbrengen over de maatschappij 
waarin ze leven.

• Doelstellingen
 - De leerlingen denken na over de titels van krantenartikels.
 - De lln. vinden antwoorden op vragen in krantenartikels.
 - De lln. weten waarom je beter geen hond koopt bij een 

broodfokker. 
 - De lln. weten dat de fietspaden langs de gewestwegen 

in Vlaanderen tweejaarlijks gecontroleerd worden op 
veiligheid en comfort.

 - De lln. kunnen een staafdiagram lezen en kunnen iets 
meer vertellen over de fietsveiligheid in Vlaanderen.

 - De lln. weten dat wie in België een boom kapt, een andere 
moet planten.

 - De lln. weten hoe mensen met een handicap in onze 
maatschappij moeten leven en kunnen zich inleven in hun 
situatie.

• Werkwijze
 - Instap: Bekijk klassikaal dit filmpje: 
 https://schooltv.nl/video/nog-een-week-over-een-week-

ga-ik-naar-een-gewone-middelbare-school/#q=handicap 
Stel daarna enkele vragen: Wat zagen jullie in dit filmpje? 
Hoe zou jij je voelen in Eowyn haar plaats? 

 - Kern: Noteer de titels van de vier artikels van pagina 
1 op het bord. 1. Plant een boom? – 2. Wachten op hulp. 
– 3. Broodfok? No way! – 4. Rapport voor fietspaden. 
Welke titel sluit aan bij het filmpje dat ze net zagen? 
(2. Wachten op hulp) De lln. proberen in groepjes van vier 
te voorspellen waarover de artikels zullen gaan. 

 Vervolgens worden de vier artikels op pag. 1 individueel 
gelezen. Onduidelijkheden worden genoteerd. Wanneer 
iedereen klaar is met lezen, worden de onduidelijkheden 

besproken. Hierna worden de werkbladen per twee 
opgelost. Wanneer iedereen klaar is, volgt een klassikale 
bespreking. 

 - Slot: * Misschien is er in de schooltuin ruimte om een 
boom te planten?

 * Nodig een persoon met een handicap uit in de klas en laat 
hem/haar vertellen over het leven met een handicap. De 
leerlingen bereiden allemaal één vraag voor die ze kunnen 
stellen. Zorg dat elke leerling een andere vraag kan stellen.

 * Hoe is het met de fietspaden rond de school gesteld? Ga 
op onderzoek uit! Voldoen ze of niet? Geef je resultaten 
weer in een staafdiagram, zoals in de bijlage. Nu schrijf je 
onderaan/horizontaal geen provincies, maar straatnamen. 
Verticaal schrijf je van onder naar boven: slecht, kan beter, 
goed, heel goed, perfect. Voor elke straat teken je een staaf. 
Zijn de straten rond de school slecht of perfect?

 * Denk op 4 oktober aan de dieren, want dan is het 
Werelddierendag! Je kan je huisdier eens lekker verwennen 
met een extra lange borstelbeurt of speelpartij, je kan 
kruimeltjes gooien voor de vogels ... 

• Meer informatie
 Filmpje broodfokker:  

https://www.youtube.com/watch?v=4AEcD3iuf5k 
 Filmpje over iemand met een persoonlijk assistentiebudget: 

https://www.youtube.com/watch?v=htyHZWO97iY

2. Pladijs heeft prijs! 

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Pladijs: Vis van het Jaar!’ op 

pag. 2.
• Motivatie
 Het moet niet altijd een miss- of misterverkiezing zijn. 

Er bestaan nog heel wat andere verkiezingen. Beste 
frituur van België, Beste winkelketen, Vogel van het Jaar, 
Vis van het Jaar ... Dit jaar werd de pladijs uitgeroepen 
tot ‘Vis van het Jaar’. Kennen de leerlingen veel soorten 
vis? En hoe regelmatig eten ze vis? Het Kits-artikel 
leert ons dat de Belgen gewoontedieren zijn. Zowel 
thuis als op restaurant zijn er maar een paar soorten 
vis die we vaak eten. Via deze les laten we de leerlingen 
kennismaken met een onbekende vissoort. Het werkblad 
kan gebruikt worden in een les Taal, begrijpend lezen en 
spreken, en Natuur.

 • Doelstellingen
 - De leerlingen beantwoorden vragen over een 

krantenartikel. 



 - De lln. benoemen de onderdelen van een vis. 
 - De lln. verzinnen een goede verkoopzin. 
 - De lln. zoeken gerechten met vis (pladijs) en bundelen die 

in een kookboekje. 
 - De lln. noteren de vijf klassen van gewervelde dieren en 

kunnen bij elke klasse een passend voorbeeld geven. 
 - De lln. pleiten voor hun gekozen dier. 
• Werkwijze
 - Instap: Vertel de leerlingen dat je vanavond moet koken en 

dat je niet goed weet wat je kan klaarmaken. Vraag hun om 
suggesties te geven. Na enkele suggesties van de leerlingen 
vertel je dat je graag iets met vis wil klaarmaken. Laat hen 
opnieuw enkele suggesties doen. Waarschijnlijk zullen de 
kinderen niet veel ideetjes kunnen aanreiken. Zeg dat je in 
een krantenartikel gelezen hebt dat een bepaalde vis een 
prijs gewonnen heeft en dat je die wil. Vraag de leerlingen 
of ze weten over welke vis het gaat. Lees daarna het Kits-
artikel klassikaal en beantwoord de eerste opdracht. 

 - Kern: Ga nu dieper in op de vis. Laat de leerlingen per 
twee de namen van de vinnen bij de vis noteren. Dit wordt 
gevolgd door een klassikale verbetering. Vraag ook hoe je 
een pladijs kan herkennen. Vertel daarna dit: Verse vis kan 
je niet langer dan twee dagen in de koelkast bewaren. In de 
diepvries kan je hem iets langer bewaren. Verse vis ruikt fris. 
Hoe ouder de vis is, hoe meer hij gaat ruiken. Vishandelaren 
willen hun verse vis dus snel verkopen. Daarvoor moeten ze 
reclame maken voor de vis. De lln. moeten de vishandelaren 
helpen en een leuke verkoopzin verzinnen voor het 
‘aanprijzen’ van de pladijs. Nadien gaan jullie op het 
internet op zoek naar gerechten met pladijs. Elke leerling uit 
de klas zoekt een gerechtje. Dit kan eventueel ook per twee. 
De leerlingen die snel klaar zijn, kan je een weetjespagina 
over de pladijs laten samenstellen, een kaft voor jullie 
kookboekje laten maken … 

 - Slot: Nu jullie al heel wat meer weten over de pladijs, 
komen ook de andere dieren aan bod! De leerlingen 
schrijven de andere vier klassen van gewervelde dieren 
op bij vraag 5. Bij elke klasse noteren ze een dier dat de 
prijs verdient. Houd nadien een verkiezing in de klas. De 
leerlingen houden een pleidooi voor hun dier, zodat ze de 
anderen kunnen overtuigen om hun dier de prijs te geven. 

3. (IG) Nobelprijzen

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Iq Nobelprijs voor Belg’ op pag. 4.
• Motivatie
 De Ig Nobelprijzen werden onlangs uitgereikt. Deze 

jaarlijkse prijzen zijn een parodie op de Nobelprijzen en 
gaan deze steeds vooraf. In deze les bekijken we de Ig 
Nobelprijzen en het onderzoek van de Belgische laureaat. 
Daarnaast gaan we dieper in op het begrip ‘parodie’. We 
bekijken ook de verschillende categorieën van de echte 
Nobelprijzen. Wie springt er voor de leerlingen uit in 
elke categorie? Dit werkblad kan gebruikt worden in de 
lessen Nederlands en PAV of MAVO.

 • Doelstellingen
 - De leerlingen zoeken informatie in een krantenartikel en 

op het internet.
 - De lln. geven voorbeelden van een parodie. 
 - De lln. geven aan welke geluiden hun irriteren en wat dit 

met hen doet.
 - De lln. sommen de categorieën van de Nobelprijs op.
 - De lln. geven aan welke Nobelprijswinnaars hun het meest 

bekoren.
• Werkwijze
 - Instap: De leerkracht klikt enkele minuten met zijn pen en 

drinkt met veel geluid van een flesje of bijt luidruchtig van 
een appel. Daarna bekijk je klassikaal dit filmpje:

 https://www.youtube.com/watch?v=h9koaRswbeE
 Dit brengt ons bij het artikel en het feit dat het onderzoek 

naar misofonie van een Belgische professor de Ig Nobelprijs 
gewonnen heeft. 

 Vervolgens lezen de leerlingen het Kits-artikel individueel. 
De eerste opdracht wordt in duovorm opgelost. De 
leerlingen zoeken naar twee favoriete parodieën en delen 
deze achteraf met de rest van de klas. 

 Tip: Je kan een selectie van leuke parodieën laten zien (film, 
muziek …).

 De volgende opdracht gaat helemaal over misofonie. Deze 
wordt individueel opgelost. 

 Tip: Schrijf achteraf alle ergerlijke geluiden van de leerlingen 
op het bord. Geven veel leerlingen hetzelfde antwoord? En 
wat maken deze geluiden los bij de leerlingen?

 De laatste opdracht wordt in kleine groepjes gemaakt. Je 
maakt onderling een compromis en zoekt jullie favoriete 
winnaar per Nobelprijscategorie. Elke groep presenteert 
hun winnaars aan de rest van de klas. 

 Tip: Op het einde kiest de klas uit alle favorieten dé 
klasfavoriet.

• Extra
 Vraag de leerlingen om het nieuws de komende week wat te 

volgen. Welke mensen gaan met de echte Nobelprijzen aan 
de haal?

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Werken met krantenartikels
1. a. de dieren (= Werelddierendag)
 b. Het is de sterfdag van Franciscus van Assisi, een 

katholieke heilige die heel veel van dieren hield.
 c. Je koopt een hond beter niet via het internet, het is 

geen trui die je terugzendt als hij je niet bevalt.
 d. Een goede fokker wil je gezonde en gelukkige puppy’s 

bezorgen, een broodfokker wil alleen maar verkopen (hij 
is alleen maar uit op je geld).

 e. Hoe meer puppy’s er worden geboren, hoe meer geld 
de broodfokker verdient. Het is niet gezond voor de 
mama of de puppy’s als er te snel na elkaar weer puppy’s 
worden geboren.

 f. Daar is er geen controle op de gezondheid van de 
puppy’s.

2. a. het Agentschap van Wegen en Verkeer / b. fietspaden 
– gewestwegen – Vlaanderen / c. veiligheid – comfort 
– profilometer – trillingen / tweejaarlijks / veiligheid – 
Antwerpen – Oost-Vlaanderen – Niet goed: er zijn meer 
onveilige fietspaden dan veilige. / comfort – Limburg 
– West-Vlaanderen – Het comfort is beter dan de 
veiligheid, maar je kan het nog steeds niet goed noemen: 
57%.

3. a. Bomen zijn levensbelangrijk, omdat ze zuurstof in de 
lucht brengen. Zonder bomen zouden mensen en dieren 
niet kunnen leven.

 Daarnaast zijn bomen voor dieren ook belangrijk als 
voedingsbron, als woon- of schuilplaats …

 b. Tussen 2014 en 2019 is er 24 miljoen euro betaald om 
990 hectare bos aan te planten. Er is echter maar 490 
hectare bos aangeplant.

4. a. Mensen met een handicap hebben recht op een 
volwaardig leven in onze maatschappij. Ze hebben zorg 
en ondersteuning nodig en dat zorgt voor extra uitgaven. 
Ze kunnen een budget aanvragen bij het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap. Dat 
budget is afhankelijk van de zwaarte van de handicap.

 b. de Vlaamse regering
 c. Nee! De Vlaamse regering trekt te weinig geld uit om 

de budgetten te betalen. Slechts 4% van de mensen op de 
wachtlijst krijgt dit jaar een budget!

 d. eigen antwoord

2. Pladijs heeft prijs! 

1. a. / b. het Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM) en de Vlaamse visserijsector 
/ c. schol (Nederland) of ploate (West-Vlaanderen) /  
d. tong, kabeljauw en zalm / e. vanaf eind juni is hij  
het lekkerst, na nieuwjaar is hij fletser van smaak

2.

anaalvin
buikvin

zijlijn

staartvin

rugvin

borstvin

 
 De pladijs herken je aan z’n bruine bovenkant vol oranje 

stippen en zijn witte onderkant.
3.- 4. eigen antwoorden
5. reptielen, amfibieën, zoogdieren en vogels – eigen 

antwoorden

3. (IG) Nobelprijzen
1. a. Een spottende nabootsing van een gedicht, lied, film, 

toneelstuk, verhaal of andere uiting. Vaak worden hierbij 
herkenbare eigenschappen van het origineel overdreven 
of uitvergroot. / b. Oscars – eigen antwoorden / c. 2020 
– Damiaan Denys – Onderzoek naar misofonie. / 2016 – 
Bruno Verschuere – Hoe vaak liegen leugenaars? / 2011 
– Luc Warlop – Beslissen we anders met een lege of volle 
blaas?

2. a. Mensen met die kwaal storen zich aan irritante 
geluiden zoals smakken en slurpen. /  
b. Onverdraagzaamheid en agressiviteit. Sommigen 
krijgen moordneigingen / c.- e. eigen antwoorden

3. a. natuurkunde, scheikunde, geneeskunde, vrede, 
literatuur / b.-c. eigen antwoorden

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

Sleutel bij de werkbladen



Werken met krantenartikels (1)

1. Broodfokkers
 a. Wie viert er feest op 4 oktober?

 b. Waarom heeft men deze datum gekozen? 
 Tip: https://schooltv.nl/video/dierendag-4-oktober-is-ook-een-dag-van-een-katholieke-heilige/

c. Waarom vergelijkt de Kits-journalist een hond met een trui?

 d. Wat wil een goede fokker en wat wil een broodfokker?

 e. Teefjes moeten na elke bevalling snel weer zwanger worden. Waarom is dat zo?
 Denk je dat dat goed is voor de mama en voor de puppy’s?

 f. Honden bij hondenfokkers komen vaak uit Oost-Europese landen.
 Waarom is dat een probleem?



Werken met krantenartikels (2)

2. Fietspaden - Vul in.

 a. AWV

 = 

 b. Wat inspecteren ze?

 langs  in   

 c. Wat controleren ze?

 v  & c  

 Welk toestel gebruiken ze voor dit tweede item?

 

 Wat meet dit toestel? https://www.youtube.com/watch?v=J2PFQzRIj-s

 

 d. Om de hoeveel tijd inspecteren ze?

 

 

Bekijk de grafieken van de bijlage.

 e. Staafdiagram 1 gaat over de  

 Welke provincie scoort het best? 

 Welke scoort het slechtst? 

 Wat vind je van het totaal? 

 f. Staafdiagram 2 gaat over het  

 Welke provincie scoort de grootste onvoldoende? 

 Welke scoort het best? 

 Wat vind je van het totaal? 
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Grafiek 1 - Verkeersveiligheid Grafiek 2 - Comfort



Bron: www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/24/fietspaden-rapport

Grafiek 1 - Verkeersveiligheid

Grafiek 2 - Comfort



Werken met krantenartikels (3)

3. Bomen
 a. Waarom denk je dat het verplicht is om voor elke omgehakte boom een andere te planten?
 Tip: https://wikikids.nl/Boom 

 b. Wat kan je vertellen over deze cijfers: 24 miljoen euro, 490 hectare?

4. Mensen met een handicap
 a. Gebruik de woorden om uit te leggen hoe deze mensen leven in onze maatschappij.
 recht op ... – extra uitgaven – zwaarte – zorg en ondersteuning – budget aanvragen

b. ‘Wie hulp nodig heeft laten we nooit in de steek.’ 
 Wie deed deze uitspraak?

 c. Klopt die uitspraak? 
 Leg uit!

 d. Wat vind je daarvan? 
 Zou jij het anders doen, als jij minister zou zijn? 



Pladijs heeft prijs (1)

1. Vragen bij het artikel 
 a. Welke vis is de pladijs? 

  

 b. Wie kiest elk jaar de ‘Vis van het Jaar’? 

 c. Geef twee andere benamingen voor pladijs. en 

 d. Welke vissoorten worden meer gegeten door Belgische gezinnen?

  en  en 

 e. In welke periode eet je het best pladijs? 

2. ‘Onbekend is onbemind’
 We bekijken de pladijs wat meer van dichtbij ... 
 Schrijf bij elke pijl de juiste naam.
 Kies uit: anaalvin – buikvin – rugvin – zijlijn – borstvin – staartvin

 Waaraan herken je de pladijs? 

3. Jij bent een vishandelaar en je moet reclame maken voor je pladijs.
 Bedenk een leuke slogan! 

4. Je kan de pladijs ... 
 bakken / stomen / in de oven of op de bbq klaarmaken / pocheren / frituren ... 
 Zoek een lekker gerechtje met pladijs. 
 Maak met je klasgenoten een pladijskookboekje.



5. De afdeling ‘gewervelde dieren’ bestaat uit vijf klassen.
 Schrijf ze op.

 1. vissen      pladijs

 2.      

 3.      

 4.      

 5.      

 Zoek in elke klasse een dier dat de prijs ‘... van het Jaar’ zou kunnen krijgen! 
 Noteer het dier in de rechterkolom. 
 Bedenk redenen waarom dit dier de prijs van het jaar moet krijgen!

Pladijs heeft prijs (2)



(IG) Nobelprijzen (1)

Belachelijk of bijzonder?

1. De Ig Nobelprijzen zijn een parodie op de Nobelprijzen.

 a. Wat is een parodie? 

 b. Zoals je misschien wel weet, zijn de Golden Raspberry Awards een parodie op de 

 Welke Golden Rasberry Award vind jij dik verdiend? 

 Geef zelf nog twee andere voorbeelden van een parodie.

 Ï 

 Ï 

 c. Weet je het nog?
 Verbind de winnaars met het juiste jaartal en de studie.

 2020 • • Luc Warlop • • Onderzoek naar misofonie.

 2016 • • Damiaan Denys • • Beslissen we anders met een lege of volle blaas?
 2011 • • Bruno Verschuere • • Hoe vaak liegen leugenaars?

2. a. Kan je uitleggen wat misofonie is? 

 b. Welke reactie kan dit uitlokken?

 c. Wat vind jijzelf een zeer irritant geluid?

 

 d. Wat is jouw reacties als je dit geluid hoort?

 e. Kan je je inbeelden dat sommige mensen moordneigingen krijgen omwille van een bepaald geluid?
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Nobelprijs voor de … Winnaar/Winnares Jaartal Verdienste

3. De Nobelprijzen worden jaarlijks toegekend aan mensen die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd.
 a. Vul de vijf categorieën in.
 b. Vul voor elke categorie de winnaar/winnares in die voor jou het meest betekent.
 c. Presenteer jouw favorieten aan de rest van de klas en motiveer je beslissing. 

(IG) Nobelprijzen (2)
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Sluit aan bij de Kits-krant van 1 oktober 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. In welke provincie vind je de meeste onveilige fietspaden?
  a. in Antwerpen
  b. in West-Vlaanderen
  c. in Oost-Vlaanderen

2. Welke minister zei: ‘Elke boom die gerooid wordt, moet effectief gecompenseerd worden’?
  a. Joke Schauvliege
  b. Zuhal Demir
  c. Jan Jambon

3. Welke zin over de pladijs is niet waar?
  a. Deze dure vis is makkelijk klaar te maken.
  b. Deze vis is de meest gevangen vis aan onze kust.
  c. Deze vis is minder lekker na nieuwjaar.

4. Hoeveel is 200 euro waard na tien jaar tijd?
  a. 87 euro
  b. 194 euro
  c. 174 euro

5. Waarvoor wordt het leerproject Minecraft Learning Lab niet ingezet?
  a. Om het Frans van de leerlingen bij te spijkeren.
  b. Om de leerlingen te leren programmeren.
  c. Om de leerlingen te leren koken.

6. Hoe duur is de vlucht van Sydney naar Sydney?
  a. tussen de 400 en 1 400 euro
  b. tussen de 500 en 2 300 euro
  c. tussen de 1 000 en 2 300 euro

7. Wat zijn relikwieën?
  a. Dagboeken van heiligen, die vereerd worden.
  b. Afbeeldingen van heiligen, die vereerd worden.
  c. Lichamelijke resten of persoonlijke voorwerpen van heiligen, die vereerd worden.

8. Waar zal er geen carnavalsoptocht plaatsvinden in 2021?
  a. in Rio de Janeiro
  b. in elke Braziliaanse stad
  c. in heel Oostenrijk

9. Voor welk onderzoek kreeg de Belg Luk Warlop een Ig Nobelprijs?
  a. Voor het onderzoek naar misofonie.
  b. Voor het onderzoek naar hoe ons beslissingsvermogen beïnvloed wordt door het feit of we al dan niet  

moeten plassen.
  c. Voor het onderzoek naar hoe vaak leugenaars liegen.

10. Hoeveel exemplaren van Guess how much I love you werden er wereldwijd verkocht?
  a. wel 43 miljoen exemplaren
  b. wel 45 miljoen exemplaren
  c. wel 47 miljoen exemplaren

Kits Nieuwsquiz 3
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