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Uitgewerkte lessuggesties
1. Surfen op de maan
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pagina’s 1 en 4 van deze Kits.
• Motivatie
Vlaamse kinderen in het basisonderwijs scoren steeds
slechter op begrijpend lezen. Eén van de oorzaken is
dat er te weinig lestijd aan besteed wordt. Daarnaast is
de leesmotivatie van de leerlingen te laag. De teksten
in de handboeken vinden de leerlingen vaak saai. Het
is heel belangrijk om interessante teksten aan te bieden
die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. De
actuele artikels in Kits dienen hier perfect voor. De
leesmotivatie wordt een stuk groter, en de leerlingen
leren heel wat bij over actuele zaken als de halfzus van de
koning, Allerheiligen, de evoluties in de ruimtevaart ...
Op die manier sluiten de werkbladen aan bij Nederlands,
begrijpend lezen maar ook bij Mens en maatschappij en
Wetenschap en techniek.
• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken informatie in een artikel op.
- De lln. kunnen verbanden leggen in een tekst.
- De lln. herkennen belangrijke informatie in een tekst.
- De lln. kunnen een passende vraag bedenken bij een
antwoord.
De lln. beleven plezier aan het lezen.
• Werkwijze
- Instap: Toon een foto van Delphine Boël en vraag aan
de leerlingen of ze weten wie dit is (halfzus koning Filip –
andere moeder, dezelfde vader).
- Kern: Noteer de titels van de artikels van pagina’s 1 en 4
op het bord: ‘Belgisch vaccin’, ‘Gevleugelde zebrapaden’,
‘Andere Allerheiligen’, ‘Joehoe! Vrije oehoes!’, ‘Sterven
in een visnet’, ‘Prinses/Kunstenares’, ‘Maanmail’ en
‘Boekentip’. Vraag aan de leerlingen bij welk artikel de foto
van Delphine Boël hoort? (‘Prinses/Kunstenares’) Dit artikel
wordt klassikaal gelezen.
Geef alle lln. een kladblaadje en vraag hen om een
gevleugeld zebrapad te tekenen. Nadien wordt het
bijbehorende artikel klassikaal gelezen. Wie had het
zebrapad juist getekend? De leerlingen tekenen een grote
traan op hun kladblad. Daarin schrijven ze de dieren die
volgens hen sterven in een visnet op. Nadien wordt dit
artikel klassikaal gelezen. Wisten de leerlingen welke dieren
er allemaal sterven in een visnet?
De leerlingen tekenen een spuit en schrijven op over welke
ziekte het artikel ‘Belgisch vaccin’ volgens hen zal gaan.
Nadien wordt dit artikel klassikaal gelezen. Wie wist niet

dat het artikel over corona zou gaan? Toon een foto van een
oehoe en vraag aan de lln. bij welk artikel deze foto hoort.
https://www.bing.com/images/
search?q=oehoe&qs=n&form=QBIR&sp=1&pq=oehoe&sc=8-5&cvid=5C25920E3DC040B8A15D9
AC57EB6249E&first=1&scenario=ImageBasicHover
Nadien wordt het artikel ‘Joehoe! Vrije oehoes!’ klassikaal
gelezen. Kunnen de lln. voorspellen waar de artikels
‘Andere Allerheiligen’ en ‘Maanmail’ over zullen gaan?
Nadien lezen de leerlingen deze artikels individueel, net als
de boekentip. De vragen op de werkbladen worden in duo’s
opgelost. Wanneer iedereen klaar is, volgt een klassikale
bespreking.
- Slot: Neem een kijkje op de website van prinses/
kunstenares Delphine Boël.
https://www.delphineboel.com/portfolio.php
Laat je inspireren door haar kunstwerken en ga zelf aan de
slag. Maak je kunstwerk op een wit A3-blad. Veel succes!

2. De vloek van de farao
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel De terugkijker - ‘Een graf met
een vloek’ op pag. 3.
• Motivatie
Wie hoorde nog niet over Toetanchamon? Hij is één
van de meest gekende farao’s uit het Oude Egypte.
Hij is jong gestorven, waardoor hij als farao niet veel
verwezenlijkt heeft. Het is pas door de ontdekking van
zijn ongeschonden graf in 1922 dat hij wereldberoemd
geworden is! Archeologen en wetenschappers kunnen
door vondsten zoals het graf van Toetanchamon
achterhalen hoe het leven in het verleden eruitzag. In
deze les leren de leerlingen begrippen in verband met
het Oude Egypte en maken ze kennis met de legende
‘de vloek van de farao’. Als slot van de les mogen de
leerlingen de opgedane kennis op een muzische manier
verwerken.
• Doelstellingen
- De leerlingen lezen een krantenartikel aandachtig.
- De lln. noteren passende zinnen uit een artikel bij prenten.
- De lln. luisteren aandachtig naar een informatief filmpje.
- De lln. duiden de juiste antwoorden aan bij vragen over
een filmpje.
- De lln. gebruiken de woordenschat over piramides correct.
- De lln. verwerken het artikel op een muzische manier.

• Werkwijze
- Instap: Bekijk met de leerlingen de Kits-krant. Vertel
dat je enkele tips zal geven om tot het artikel te komen
dat je vandaag wil bespreken. Geef deze tips: Cultuur
– Geschiedenis – Egypte – graf. Laat de leerlingen het
bewuste artikel in de krant zoeken. Omdat het om de
rubriek ‘De terugkijker’ gaat, zien ze het misschien niet
meteen. Bespreek kort waarover deze rubriek steeds gaat.
(Een opvallende gebeurtenis die een heel aantal jaren
geleden plaatsvond; de ‘verjaardag’ van die dag komt er in
de eerstkomende weken aan.) Lees dan samen het artikel.
Bespreek wat de leerlingen dankzij het artikel te weten
kwamen. Kunnen ze antwoorden op deze vragen: Wie?
Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Aansluitend neem je
opdracht 1 erbij. De leerlingen kiezen zelfstandig een zin
uit het artikel bij elke prent. Bespreek nadien welke zin ze
kozen en waarom. Soms zijn er meerdere zinnen mogelijk.
- Kern: Bekijk samen met de leerlingen dit filmpje tot en
met 2min.30sec.:
https://www.youtube.com/watch?v=E_aylZ4rniQ
Laat de leerlingen zelfstandig opdrachten 2 en 3 invullen.
Bespreek nadien welke antwoorden ze vonden.
Extra: een korte virtuele rondleiding in de grafkamer van
Toetanchamon: https://vimeo.com/241340991
- Slot: Kies zelf één of meerdere van deze muzische
verwerkingen of geef de leerlingen de optie om één van
deze verwerkingen te kiezen. Het filmfragment
https://www.youtube.com/watch?v=G10gtJrDUJg is een
ideale inleiding voor eender welke muzische verwerking.
Door naar deze vertolking te kijken, sprokkelen de
leerlingen ideetjes om over de ontdekking te schrijven of ze
na te spelen.
1. Nederlands (schrijven): De leerlingen schrijven zelf een
artikel over de ontdekking van het graf van Toetanchamon
met de informatie die ze in deze les hebben opgedaan.
Indien de leerlingen nog extra informatie nodig hebben,
kunnen ze terecht op deze website:
https://wikikids.nl/Toetanchamon
2. Nederlands (schrijven): De leerlingen noteren een
fragment uit het dagboek van Howard Carter. Hij
beschrijft de dag waarop hij de tombe ontdekt.
3. Muzische vorming (drama): De leerlingen spelen een
interview tussen een journalist en Howard Carter.
4. Muzische vorming (drama): De leerlingen dramatiseren
de ontdekking van het graf.
Verdeel deze rollen: Howard Carter, Lord Carnarvon,
andere archeologen.
5. Muzische vorming (drama): De leerlingen spelen de
mummie Toetanchamon die de archeologen die zijn
graftombe bezoeken, vervloekt.
6. Muzische vorming (muziek): De leerlingen schrijven een
lied over de ontdekking van het graf.
7. ICT: https://puzzlefactory.pl/nl/labels/Toetanchamon

Niveau:

= voor iedereen /

3. Trump vs. Biden
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Trump vs. Biden’ op pag. 3.
• Motivatie
Op dinsdag 3 november kiezen de Amerikanen hun
president voor de komende vier jaar. Volgens kenners is
dit een zeer belangrijke verkiezing omdat het beleid van
de huidige president Trump, die herkiesbaar is, op veel
tegenstand botst. Zo verwijt men hem om verdeeldheid
te zaaien en de coronapandemie te minimaliseren. Zijn
beleid is nefast voor het klimaat, de gezondheidszorg,
de mensen zonder papieren … Volgens de peilingen
staat Biden voor, maar het verleden leert ons dat dat
geen garantie op de overwinning is. Hillary Clinton
stond vier jaar geleden ook voor in de peilingen en toch
heeft Trump toen gewonnen. Dit werkblad kan gebruikt
worden in een les PAV/MAVO of Geschiedenis.
• Doelstellingen
- De leerlingen antwoorden in hun eigen woorden op
vragen na het bekijken van een filmpje.
- De lln. geven aan wat Trump en Biden beloven aan de
Amerikaanse bevolking
- De lln. geven aan wat Trump en Biden elkaar verwijten.
- De lln. debatteren over gekozen onderwerpen volgens
bepaalde regels.
• Werkwijze
- Instap: Toon deze afbeelding aan de leerlingen:
https://assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/
iLNhi9Bo0SBk/v0/1400x-1.jpg.
Vraag wie deze mannen zijn en wat hen te wachten staat.
Daarna toon je het filmpje van de eerste opdracht. Achteraf
lossen de leerlingen individueel de vragen op, waarbij ze
het antwoord formuleren in hun eigen woorden. Er wordt
tevens gebruik gemaakt van het internet. Voor de tweede
opdracht lezen de leerlingen individueel de samenvatting
van het laatste debat. Tijdens de opdracht worden de
leerlingen gevraagd om voorbeelden te zoeken in de tekst.
Voor de derde opdracht nemen de leerlingen het Kitsartikel erbij. Ze zoeken individueel het antwoord op de
gestelde vraag. De vierde opdracht wordt uitgevoerd in
duovorm. Een presidentskandidaat en running mate zoeken
een onderwerp uit waarover ze willen debatteren. Dit debat
kan leiden tot een voorstel waarover er gestemd wordt door
de rest van de klas. Ze maken gebruik van de regels die
omschreven worden in de opdracht.
• Tip
De goedgekeurde voorstellen kunnen in de praktijk
omgezet worden.

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
1. Surfen op de maan
1. Het verkeer stopt vroeger en daardoor krijgen de
chauffeurs een beter overzicht op de oversteekplaats.
2. prinses, biologische, buitenechtelijke, erkennen,
rechtszaken, halfzus, Elisabeth, vader, moeder
Een liefdesrelatie aangaan met iemand anders dan de
persoon waarmee je getrouwd bent.
Bv. Ze wilde dat haar echte vader haar erkende. Dat was
belangrijk voor haar zelfbeeld.
3. vissen, zeehonden, bruinvissen, kreeften, krabben,
zeevogels
Tijdens het vissen, blijven de netten wel eens haken aan
scheepswrakken. Ze scheuren en komen op de zeebodem
terecht.
Het plastic valt na verloop van tijd uit elkaar in
microplastics, die in de voedselketen terecht komen en
zorgen voor schadelijke effecten.
Er bestaat geen eensgezindheid over wie de netten moet
opruimen en dus blijven ze liggen.

4. Door de coronapandemie is er ontzettend veel druk op
de bedrijven om heel snel met een vaccin te komen.
Voor de Amerikanen, want de VS sloten een deal voor
600 miljoen dosissen.
Voorlopig niet, want er is nog geen overeenkomst tussen
Pfizer en Europa/België.
5. Waarom konden de drie oehoekuikens niet blijven
wonen op het balkon van Jos Baert?
Wat doen veel mensen op Allerheiligen?
Waarom zal Allerheiligen er dit jaar anders uitzien?
Welke opdracht gaf de NASA aan het Finse
telecombedrijf Nokia?
Wat maakt het boek Het lied van de vreemdeling erg
actueel?

2. De vloek van de farao
1. Een trap leidde naar het graf van de Egyptische
farao Toetanchamon. – Op 4 november 1922 deden
archeoloog Howard Carter en zijn team een bijzondere
ontdekking. – De tombe bleek intact. Er werden ruim
3 500 kunstvoorwerpen gevonden.
2. 1. b – 2. a – 3. c – 4. a
3. graftombe – hiërogliefen – mummie – sarcofaag –
dodenmasker

3. Trump vs. Biden
1. a. 3 november 2020 – b. minstens 270 kiesmannen voor
je wint. – c. het aantal inwoners dat in de desbetreffende
staat woont. – d. Hawaï: 1 427 538 inwoners;
4 kiesmannen / Kentucky: 4 369 356 inwoners;
8 kiesmannen / Californië: 39 557 045 inwoners;
55 kiesmannen – e. Hillary had de meeste stemmen
maar Trump won in de staten waar je de meeste
kiesmannen kon binnenhalen.
2. a. … geld te krijgen uit het buitenland. – b. … één van
de meest racistische presidenten ooit te zijn. – c. … een
coronavaccin tegen het einde van het jaar. – d. om elf
miljoen buitenlanders die zonder documenten in de VS
verblijven, de mogelijkheid te geven om de Amerikaanse
nationaliteit te bekomen.
3. Dit debat werd gevoerd met half gesloten microfoons.
De microfoon van de ene kandidaat werd uitgeschakeld
wanneer de andere een vraag beantwoordde.
4. eigen antwoord

4. Kits Nieuwsquiz 5
1. c. – 2. b. – 3. b. – 4. a. – 5. a.
6. b. – 7. b. – 8. b. – 9. c. – 10. a.
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Surfen op de maan (1)
1. Teken een gevleugeld zebrapad in het kader.

Waarom is een gevleugeld zebrapad veiliger dan een gewoon zebrapad?

2. Delphine Boël - Vul in.
Delphine Boël is sinds kort

van België. Haar

vader, koning Albert II, had een

relatie met haar moeder. Albert II wilde

Delphine niet

als zijn dochter, maar zij wilde dat heel graag. Na jarenlange
is ze nu toch erkend als de dochter van koning Albert II. Delphine is dus ook de
van koning Filip en de tante van kroonprinses

Filip en Delphine hebben dezelfde

, maar niet dezelfde

Wat is een buitenechtelijke relatie?

Waarom denk je dat Delphine zo graag wou dat haar vader haar erkende?
Wilde ze graag prinses zijn of was er een andere reden, denk je?

3. In dit visnet schrijf je de namen van de dieren die er per ongeluk in terecht komen.

Hoe komt het dat die visnetten op de zeebodem liggen?
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Surfen op de maan (2)
Wat gebeurt er na verloop van tijd met de netten?

Waarom worden die netten niet gewoon opgeruimd?

Teken hier het logo van de organisatie die dit probleem wil oplossen.

4. Firma’s produceren normaal gezien geen vaccin waarvan ze nog niet 100% zeker zijn.
Waarom doen ze dat nu wel?

Voor wie zullen de dosissen zijn die dit jaar geproduceerd worden?

Zullen er ook dosissen van dit vaccin in België verdeeld worden?

5. Stel de vraag!
Hieronder staan vijf antwoorden. Bedenk jij een passende vraag?
?
Omdat ze af en toe naar beneden vielen.
?
Op die dag nemen veel mensen de tijd om hun doden te bezoeken.
?
In veel gemeenten is het dragen van een mondmasker verplicht op begraafplaatsen.
?
Het bedrijf moet ervoor zorgen dat er tegen eind volgend jaar kan worden gesurft op de maan.
?
Het gaat over twee verschillende stammen die moeten leren samenleven.
?

De vloek van de farao (1)

© Freepik

1. Noteer de zin uit het artikel die bij de prent past.

Ï

Ï

Ï

2. Duid het juiste antwoord aan.
1. Waarom was de ontdekking van het graf van Toetanchamon zo belangrijk?
a. Omdat de mensen toen nog niet wisten dat farao’s begraven werden in piramides.
b. Omdat dit een van de weinige graven is dat niet geplunderd is door dieven of al eerder werd opengemaakt.
c. Omdat de mensen griezelverhalen vertelden over de vloek van Toetanchamon.
2. Waar werd het graf ontdekt?
a. In de Vallei der Koningen
b. In de Egyptische Vallei
c. In de Vallei der Farao’s
3. Wie financierde de zoektocht naar onontdekte graven?
a. Achnaton
b. Howard Carter
c. Lord Carnarvon
4. Wie niet gelooft in de ‘vloek’ denkt dat het grote aantal doden na het betreden van de tombe komt door ...
a. de gevaarlijk hoge concentraties van bacteriën en schimmels in de tombe.
b. het slechte drinkwater in Egypte.
c. een plaag van steekvliegen in Egypte.

De vloek van de farao (2)
3. Geef de passende benaming.
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Trump vs. Biden (1)
1. Bekijk dit filmpje:
https://nos.nl/collectie/13849/video/2350137-winner-takes-all-zo-werken-de-amerikaanse-verkiezingen
en los daarna de vragen op.
a. Geef de datum van de Amerikaanse presidentsverkiezingen 2020.

b. Vul deze zin aan.
Wees bondig. Je wint de presidentsverkiezingen als je …

c. Het aantal kiesmannen per staat is afhankelijk van …

d. Vul aan:
Staat

Hawaï

Kentucky

Californië

Aantal inwoners
Aantal kiesmannen
e. Hoe kon Hillary Clinton in 2016 de meeste stemmen halen, maar toch de presidentsverkiezingen verliezen? .

2. De laatste weken hebben we ook de debatten kunnen volgen tussen Donald Trump en Joe Biden.
Lees de samenvatting van het laatste debat via deze link:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/10/23/trump-en-biden-houden-hun-laatste-debat-beschaafd-tot-nu-toe/
Vul de zinnen aan met een voorbeeld.
a. Trump verwijt Biden

b. Biden verwijt Trump

c. Trump belooft

d. Biden belooft

3. Neem het Kits-artikel ‘Trump vs Biden’ erbij.
Daarin vind je een bijkomende reden waarom het tweede debat beschaafder verliep dan het eerste. Welke?

Trump vs. Biden (2)
4. We organiseren zelf een debat in de klas.
Een kandidaat + running mate krijgen 2 minuten om de klas te overtuigen van hun gelijk.
Ï a. Kies een onderwerp. Dit kan gaan van het decoreren van de klas tot het opruimen van de speelplaats.
Ï b. Spreek 2 minuten over je onderwerp. Kaart het probleem aan en geef ook een oplossing/voorstel.
Ï c. De andere duo’s krijgen de mogelijkheid om een reactie te formuleren. Dit kan een aanvulling zijn of
			 het geven van een andere oplossing. Wanneer sommige leerlingen het probleem niet als een probleem
			 ervaren, mogen ze dit ook formuleren.
Ï d. Elk ander duo kan 1 minuut het woord vragen en reageren.
Ï e. Het laatste woord is aan de indieners van het voorstel.
Ï f. De klas keurt het voorstel goed of af. Indien het geen goedkeuring krijgt, kan het duo eventueel nog
			 gaan voor een aangepast voorstel.

Kits Nieuwsquiz 5
Sluit aan bij de Kits-krant van 28 oktober 2020.
1. In welke fase zit het coronavaccin van Pfizer?
a. Het wordt momenteel getest op ruim 40 000 mensen.
b. Er zijn al honderdduizenden flesjes met het vaccin klaar.
c. Beide antwoorden zijn juist.
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Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

2. Welke bizarre ontdekking deden gemeentewerklui op het kerkhof in Beernem?
a. Ze vonden auto-onderdelen in enkele graven.
b. Ze vonden bouwafval in enkele graven.
c. Ze vonden de buit van een dievenbende in enkele graven.
3. Welke zin over de overplaatsing van de oehoes is niet juist?
a. De oehoes werden overgeplaatst omdat ze soms van het balkon naar beneden vielen.
b. De oehoes werden overgeplaatst omdat men ze wou temmen.
c. De oehoes werden overgeplaatst omdat men ze wou klaarmaken voor een leven in de vrije natuur.
4. Op welke dag riep het GO! Atheneum Mariakerke op om in een rok naar school te komen?
a. op donderdag 22 oktober
b. op vrijdag 23 oktober
c. op maandag 26 oktober
5. Waarom zal Marc Dutroux waarschijnlijk nooit meer vrijkomen?
a. Een nieuw psychiatrisch rapport zegt dat hij nog steeds een gevaar vormt voor de maatschappij.
b. Hij kreeg een levenslange gevangenisstraf.
c. De ouders van de vermoorde meisjes zullen nooit akkoord gaan met een vervroegde vrijlating.
6. Welke bewering over de Amerikaanse verkiezingen is waar?
a. Meer Republikeinen dan Democraten stemmen per post.
b. Op de echte verkiezingsdag zullen meer Republikeinen naar de stembus trekken.
c. Op de echte verkiezingsdag zullen meer Democraten naar de stembus trekken.
7. Hoeveel jaar oud is de nieuw ontdekte lijntekening hoogstwaarschijnlijk?
a. tussen 2500 en 2800 jaar oud
b. tussen 2200 en 2500 jaar oud
c. tussen 2000 en 2200 jaar oud

9. Wat kan er gemaakt worden van de visnetten die in zee achterblijven?
a. sokken, onderbroeken en tapijten
b. tapijten, bikini’s en T-shirts
c. bikini’s, tapijten en sokken
10. Wat maakt het boek Het lied van de vreemdeling zo bijzonder?
a. Het speelt zich af in de prehistorie en is toch heel actueel.
b. Het speelt zich af in een fantasy wereld en is toch levensecht.
c. Het speelt zich af in een verre toekomst, maar het gaat over een nieuwe ziekte die de hele wereld stillegt.
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8. Welke meisjes mogen zich aan een oproepbrief verwachten als er een oorlog uitbreekt?
a. Nederlandse meisjes van 17 jaar
b. Nederlandse meisjes van 19 jaar
c. Franse meisjes van 17 jaar

