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Kits – Artikel van de week: Elke week een pdf-file met een nieuwsartikel.
Beurtelings een artikel uit de Kits-krant en een volledig nieuw artikel.
Surf naar www.kits.be en voer de websleutel van de laatste Kits-krant in.

Uitgewerkte lessuggesties
1. Te jong voor TikTok?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Opgepast: gevaarlijke challenges’
op pag. 1.
• Motivatie
Tieners en TikTok zijn de laatste jaren onlosmakelijk met
elkaar verbonden. De app is jong en leuk! De filmpjes
zijn tof om naar te kijken en ook het opnemen van eigen
filmpjes gaat vlot − de kinderen kunnen zich hier uren
mee amuseren. Toch wordt vaak over het hoofd gezien
dat er een leeftijdsgrens (13 jaar) op de app staat. Deze
kan snel omzeild worden door een ander geboortejaar in
te geven, waardoor er heel veel jongere gebruikers zijn die
de app kennen en gebruiken. Dit brengt heel wat gevaren
met zich mee. Het doel van deze les is bewustwording
creëren en de leerlingen kritisch leren nadenken over
TikTok. Het werkblad kan gebruikt worden in een les
Nederlands, onderdeel lezen en/of spreken. De les past
ook bij de leerdomeinen Wereldoriëntatie en Actualiteit.
• Doelstellingen
- De leerlingen debatteren over een opgegeven onderwerp.
- De lln. geven hun eigen mening over een onderwerp.
- De lln. tonen respect voor elkaars mening.
- De lln. spreken over hun eigen ervaringen.
- De lln. laten anderen uitspreken.
- De lln. zoeken informatie op in een artikel.
• Werkwijze
- Instap: Toon de leerlingen het logo van Tiktok. Vraag
of ze dit logo herkennen en waarvoor het staat. Hierna
geef je de leerlingen de werkbladen, en ze vullen opdracht
1 meteen in. Eventueel kijk je klassikaal naar 1 van deze
filmpjes (je kan er enkele kleine stukjes uit laten zien):
https://www.youtube.com/watch?v=u2b2WbqJpUY en/
of https://www.youtube.com/watch?v=LRwp6Oo7QI0
Hou nadien een kort klasgesprek over wat de leerlingen
ingevuld hebben. Ga vooral in op de regels die gelden
bij de leerlingen thuis. Pols ook naar hoe de lln. hier zelf
tegenover staan. Er zullen zeker voor- en tegenstanders
zijn van de opgelegde regels. Sommige leerlingen genieten
thuis misschien wel volledige vrijheid. Vraag hen of ze hier
goed mee om kunnen.

- Kern: De leerlingen lossen opdracht 2 individueel op.
Daarna bespreek je klassikaal de antwoorden. Sta vooral
stil bij het feit dat er eigenlijk een minimumleeftijd is
bij Tiktok. Wat hebben de leerlingen gedaan om toch
een account te kunnen aanmaken? Vraag de leerlingen
waarom er een minimumleeftijd op de app zou kunnen
staan. Vervolgens lezen de leerlingen het Kits-artikel op
pag. 1 en ze lossen de bijbehorende vragen (opdracht 3) op.
Achteraf bespreek je klassikaal de oplossingen.
- Slot: Je kan eindigen met een debat over de onderwerpen
uit deze les. Dit kan op verschillende manieren:
1) Je houdt een klasgesprek over alle stellingen.
2) Je laat de leerlingen via een stemming één stelling
kiezen waarop jullie klassikaal dieper ingaan.
3) Elke leerling kiest een stelling en de lln. met dezelfde
stelling mogen in een groepje debatteren.
Zorg ervoor dat je op voorhand duidelijke afspraken
maakt over het debat: respect voor elkaars mening,
anderen laten uitspreken, het woord vragen door je hand
op te steken … Ook de timing is belangrijk. Geef aan
binnen hoeveel minuten het debat ten einde loopt. Geef
eventueel ook een voorbeeld van een debat: leg uit wat
voor- en tegenstanders van een stelling zijn en geef een
voorbeeld van een argument.
• Meer informatie
https://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/alles-wat-jemoet-weten-over-tiktok

2. Nieuwe Dikke Van Dale
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Nieuwe Dikke Van Dale’ op
pag. 4.
• Motivatie
Volgend voorjaar verschijnt er een nieuwe editie van het
woordenboek Dikke Van Dale. We grijpen dit nieuws
aan om het te hebben over het opzoeken van de betekenis
van woorden: Waarom? Wanneer? Hoe? Wat is de
meerwaarde van een gedrukt woordenboek tegenover
een online editie? Bij het artikel hoort ook een oefening
begrijpend lezen en opzoekwerk op het internet.

• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen gegevens uit een artikel
reproduceren en interpreteren.
- De lln. zoeken informatie op het internet op.
- De lln. wegen woorden opzoeken in de papieren of de
online versie tegenover elkaar af.
- De lln. weten bij woordsoorten welke info in een
woordenboek te vinden is.
- De lln. kunnen de betekenis van een woord opzoeken.

• Werkwijze
Start de les met een kort fragment uit een krant voor
volwassenen waarin nogal wat woorden staan waarvan
de leerlingen de betekenis niet kennen. Vraag de
leerlingen hoe ze de betekenis van die woorden kunnen
achterhalen. Bied daarna het Kits-artikel op pag. 4 aan.
De leerlingen verwerken de inhoud van het artikel aan
de hand van de eerste opdracht. De tweede en derde
opdracht kan je klassikaal bespreken en oplossen. Als
slot maken de leerlingen individueel opdracht 4.

Sleutel bij de werkbladen
1. Te jong voor TikTok?
1. eigen antwoorden
2. challenges / openbaar / ByteDance / coins / 13 jaar
3. a. Een internationaal onderzoek naar hoeveel tieners
meedoen met challenges.
b. 21% van de tieners doet mee aan challenges.
c. Sommige challenges hebben zelfs al dodelijke
slachtoffers tot gevolg gehad.
d. Het probleem is dat jongeren vaak niet weten dat het
gevaarlijk is wat ze doen.
e. TikTok heeft maatregelen aangekondigd waarmee
de gebruikers sneller worden gewaarschuwd voor
gevaarlijke challenges.
f. Die technologie alarmeert sneller bij een
plotselinge toename van video’s die de regels van
TikTok overtreden. De app zal ook meldingen en
waarschuwingen tonen.
g. Als je denkt dat iets onveilig kan zijn, doe het dan
niet.

2. Nieuwe Dikke Van Dale
1. 1.a. Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
b. het gaat om drie dikke boeken – naam van de uitgeverij
c. de 16de
d. maart 2022
2. a. de coronacrisis – bv. knuffelcontact
			 b. de klimaatverandering – bv. klimaatactivisme
3. a. Het woord moet geregeld gebruikt worden in de media.
			 b. Het woord moet algemeen bekend en ingeburgerd zijn.
			 c. Het woord moet relevant blijven in de toekomst.

Niveau:

= voor iedereen /

4. a. Johan Hendrik van Dale
			 b. Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal
			 c. 1872
			 d. 1970
			 e. 1984
			 f. Het wordt gebruikt als er discussie is of een woord 		
		 al dan niet bestaat en om de schrijfwijze van woorden
			 te checken.
2. a. Het zoeken gaat sneller, je moet niet alfabetisch kunnen
rangschikken.
b. Soms heb je een boek sneller bij de hand, je moet niet
voortdurend wisselen tussen applicaties op de pc.
3. Zelfstandig naamwoord – in het enkelvoud – de of het,
genus, schrijfwijze meervoud, betekenis(sen), voorbeeldzin,
gebruik in spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen /
Bijvoeglijk naamwoord – in grondvorm (niet verbogen) –
betekenis(sen), synoniem /
Werkwoord – in infinitief – verleden tijd, voltooid
deelwoord, betekenis(sen)
4. 1. indrukwekkend: treffend, ontroerend; = imposant
2. peilen: onderzoeken (in deze zin)
3. compromis: overeenkomst waarbij alle partijen iets
toegeven

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

= iets moeilijker

© TikTok

Te jong voor TikTok? (1)
1. Kruis aan en beantwoord de extra vragen.

ja

nee

Ik heb al over de app TikTok gehoord.
→ Ik hoorde erover via vrienden / familie / media /
Ik heb al eens een TikTok video bekeken.
→ Hoe vaak kijk je naar TikTok video’s?
→dagelijks / wekelijks / maandelijks
Ik heb al eens een TikTok video opgenomen.
→ Hoe vaak maak je TikTok video’s?
→dagelijks / wekelijks / maandelijks
Zijn er bij jou thuis regels over het kijken/maken van TikTok video’s?
→ Zo ja, geef een voorbeeld:

2. Ben je op de hoogte?
Kleur het passende vakje!

Hoe heten de uitdagingen die
gebruikers doen op TikTok?

hypes

streamen

challenges

Het profiel van een nieuwe gebruiker
is standaard …

openbaar

privé

...

Het moederbedrijf achter TikTok heet …

Musical.ly

Android

ByteDance

TikTokkers geven vaak … aan hun
favoriete TikTok influencer.

kudo’s

coins

euro's

Wat is de minimumleeftijd om
gebruik te maken van de app?

10 jaar

13 jaar

16 jaar

?

© TikTok

Te jong voor TikTok? (2)
3. Antwoord met de informatie uit het Kits-artikel.

a. Welk onderzoek heeft Tiktok uitgevoerd?
		

b. Wat is de conclusie van dat onderzoek?
c. Waarom staat er in het artikel dat TikTok challenges ronduit gevaarlijk kunnen zijn?
d. Wat is het probleem met die gevaarlijke challenges?
e. Wat is de reactie van TikTok?
f. Wat doet de nieuwe technologie?

g. Wat is de tip die het hoofd van het veiligheidsbeleid bij TikTok meegeeft?

4. Tijd voor debat!

a. TikTok heeft zelf ingesteld dat het alle filmpjes mag gebruiken voor commerciële
doeleinden, zoals reclames, zonder hiervoor toestemming te moeten vragen aan de gebruiker.
b. Het probleem met bepaalde challenges is dat jongeren vaak niet weten dat het gevaarlijk
is wat ze doen.
c. De nieuwe technologie van Tiktok waarschuwt sneller bij een plotselinge toename van
video’s die de regels overtreden.
d. Jongeren moeten zich bewuster worden van de gevaren die bepaalde uitdagingen inhouden.
e. Ouders moeten duidelijke grenzen stellen bij het TikTok gebruik van hun kinderen.
f. De minimumleeftijd moet veranderen naar 10 jaar.

Nieuwe Dikke Van Dale (1)
1. Bij het Kits-artikel

1. Over de Dikke Van Dale
a. Wat is de officiële naam?
b. Waarom noemt men deze boeken dan Dikke Van Dale, denk je?
‘Dikke’, omdat
‘Van Dale’ is de
c. Binnenkort verschijnt de hoeveelste editie?
d. Wanneer verschijnt die?
2. De laatste tijd ontstaan er veel nieuwe woorden gelinkt aan twee actuele onderwerpen. Welke?
Geef telkens een voorbeeld uit het artikel. Ken je ook een eigen voorbeeld?
a.
		bv.
b.
		bv.
3. In het artikel staan drie voorwaarden waaraan een nieuw woord
moet voldoen vooraleer het in de Dikke Van Dale komt. Welke?
a.
b.
c.
4. Zoek even op.
a. Wie was de eerste samensteller van dit woordenboek?
b. Welk boek verwerkte hij tot zijn eigen woordenboek? (Let op de schrijfwijze!)
c. In welk jaar verscheen de eerste echte editie?
d. In welk jaar verscheen het boek voor het eerst in 2 delen?
e. In welk jaar verscheen het boek voor het eerst in 3 delen?
f. Wat heeft dit woordenboek te maken met Scrabble?

Nieuwe Dikke Van Dale (2)
2. Papieren versie versus online versie

Foto Van Dale

Naast de papieren versie van het woordenboek kan je ook online opzoeken:
- in een gratis versie (beknopt),
- in een betalende versie.
a. Welke voordelen biedt het online opzoeken?

		

b. Waarom hebben sommige mensen toch liever de papieren versie, denk je?

3. Soorten woorden

Hoe staan ze vermeld en welke info vind je bij het woord?
Soort woord

Hoe staan ze vermeld?

Welke info?

zelfstandig naamwoord in

bijvoeglijk naamwoord

in

werkwoord

4. Oefening

Zoek de betekenis op van de onderstreepte woorden (in deze zinnen).
1. In het journaal waren de beelden van de ramp vandaag nog indrukwekkender dan gisteren.
2. In de enquête werd naar de klantentevredenheid gepeild.
3. Bij het onderhandelen worden vaak compromissen gesloten.

Woord
1.
2.
3.

Betekenis

Kits Nieuwsquiz 6
Sluit aan bij de Kits-krant nr. 6 - november 2021.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Hoe komt het dat er dit jaar veel meer meldingen van groene knolamanieten zijn?
a. Het is een gevolg van de grote veranderingen in de natuur.
b. Op die vraag weten we het antwoord niet.
c. Deze paddenstoel heeft het gebied van de weidechampignon helemaal overgenomen.

Foto vecteezy

2. Wie is Alexandra Evans?
a. De bedenkster van de actiedag ‘Niet-Winkeldag’.
b. Het hoofd van het veiligheidsbeleid bij de sociale media app TikTok.
c. De oprichtster van de sociale media app TikTok.
3. Welke zin over de Quiz Olympiad is niet waar?
a. De Belgische ploeg bestond uit Lander Frederickx, Tom Trogh, Ronny Swiggers en Nico Pattyn.
b. De Belgen behaalden goud in de ploegenquiz en de duoquiz.
c. De Belgen behaalden goud in alle themaquizzen.
4. Welke wijziging betreffende jeugdmisdadigheid keurde het Vlaams Parlement onlangs goed?
a. Vanaf december 2021 kunnen jeugdrechters strengere straffen opleggen aan 12- tot 16-jarigen
die misdrijven plegen.
b. Vanaf september 2022 kunnen jeugdrechters strengere straffen opleggen aan 12- tot 16-jarigen
die zware misdrijven begaan.
c. Vanaf januari 2022 kunnen jeugdrechters mildere straffen opleggen aan 12- tot 16-jarigen
die lichte misdrijven plegen.
5. Wat houdt de Digisprong in?
a. Volgens dat plan krijgen alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar een gratis laptop.
b. Volgens dat plan krijgen alle leerlingen in het secundair onderwijs een gratis laptop.
c. Volgens dat plan krijgen alle leerlingen vanaf het vijfde leerjaar een gratis tablet.
6. Wie of wat is Weibo?
a. Een Chinees sociaal medium.
b. Een bekende Chinese tennisster.
c. Het Chinese woord voor tennistornooi.

10. Met welke singles werd Meskerem Mees bekend bij een groter publiek?
a. Niemandsland, Joe en Seasons shift
b. Astronaut, Seasons shift en Joe
c. Seasons shift, Joe en Wat vliegt de tijd

ography

9. Welke smartphone zal je in de toekomst zelf kunnen repareren door onderdelen te vervangen?
a. een Fairphone smartphone
b. een Samsung smartphone
c. een iPhone van Apple

Foto Johan Lissens Phot

8. Op welke datum viert de Laerdalstunnel zijn 25ste verjaardag?
a. op 7 november 2025
b. op 17 november 2021
c. op 27 november 2025

Foto Wikimedia

7. Welke Nederlandse gemeente werd onlangs getroffen door een aardbeving?
a. Groningenweer
b. Garrelsweer
c. Graversweer

