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Uitgewerkte lessuggesties
1. Hulp nodig?
• Niveau:
• Sluit aan bij het interview met Katlijne Hanssens op
pag. 2.
• Motivatie
Jongeren en kinderen krijgen vaak te maken met zaken
en emoties die hun leven over/beheersen. Er zijn meer
kinderen met problemen dan vroeger en ze worden
lang niet allemaal gehoord. Soms worden problemen
waarmee jongeren zitten, weggewuifd door volwassenen,
waardoor de jongeren ermee blijven zitten. Met
bereikbare en professionele hulp kunnen we kinderen
preventief helpen, voordat de problemen escaleren! In
deze les spreek je met je leerlingen over hun gevoelens
en problemen. Door de verschillende vragen kom je te
weten hoe de leerlingen graag aangesproken worden, in
welke ruimtes ze zich veilig voelen, met welke problemen
ze kampen … Luister goed naar de leerlingen, spreek
respectvol, en je zal een schat aan informatie van hen
krijgen! Indien een leerling niets wil zeggen, laat je die
weten dat je na de les ook individueel aanspreekbaar
bent.
• Doelstellingen
- De leerlingen stellen zichzelf open en bespreken emoties
met de medeleerlingen.
- De lln. lezen een artikel (interview) aandachtig én
beantwoorden er vragen over.
- De lln. richten een lokaal in.
- De lln. bespreken een aanpak.
- De lln. denken na over hun eigen leven.
- De lln. leggen zichzelf een doel op.
• Werkwijze
- Instap: Kies een instap die bij jou als leerkracht en bij je
klasgroep past. Houd rekening met de groepsdynamiek
en de openheid waarmee de leerlingen met jou kunnen
spreken. Zorg voor een rustige sfeer (leg eventueel eerst een
relaxerend muziekje op, laat de leerlingen met hun ogen
dicht luisteren, doe het licht uit, zet wat kaarsjes neer), maak
afspraken met de leerlingen over het vertrouwen dat nodig
is om een open en eerlijk gesprek te hebben met elkaar.
Vertel dat alles wat in het lokaal gezegd wordt tussen hen
blijft.
• Geef de leerlingen deze voortaak: Laat hen een lied,
gedicht, kunstwerk … meebrengen waarin ze hun gevoelens
herkennen. Degenen die willen, mogen dit aan de klas
laten zien, horen … Ze mogen vertellen wat die emotie
weerspiegelt en waarom ze net voor dit lied of kunstwerk
kozen.

• Bekijk: https://www.youtube.com/watch?v=TwQ3ISBj4-I.
Houd een klasgesprek over emoties. Welke emoties
herkennen en ervaren de leerlingen vaak?
• Beluister klassikaal het nummer Porselein:
https://www.youtube.com/watch?v=GADDPvWrJx8
De leerlingen focussen op de tekst van het nummer. Houd
een klasgesprek over de onderliggende boodschappen in de
tekst.
• Neem een kom. Vul die met water. Leg er een steen in.
Laat de leerlingen kijken naar de rimpels die de steen in
het water maken. Vertel dat het water gewoon stil blijft als
niemand iets doet.
• Geef de leerlingen een blad met woordjes. Laat hen deze
woorden onderverdelen in groene (positieve) gevoelens en
rode (negatieve) gevoelens. Zorg ervoor dat ze duidelijk
weten wat de gevoelens betekenen. Geef een voorbeeld
indien nodig.
https://nl.pinterest.com/pin/417145984232437882/
• Vertel de leerling een casus waarbij de ouders van
een leerling gaan scheiden en de leerling voelt zich heel
verdrietig, maar hij kan niet terecht bij z’n ouders met z’n
verdriet. Hij wordt boos op alles en iedereen. Wat moet hij
doen? Laat de leerlingen zelf opties bedenken.
- Kern: Lees het interview op pag. 2 klassikaal. Bespreek
de tekst met de leerlingen aan de hand van de vragen bij
opdracht 1. Ga nadien dieper in op de inhoud van de tekst
met de volgende drie opdrachten. Bij elke opdracht doen
we enkele suggesties voor de aanpak, afhankelijk van je
klasgroep en de timing.
Opdracht 2: De leerlingen beschrijven mondeling hoe de
ideale ruimte er voor hen zou uitzien, of ze tekenen die, of
ze maken er een miniatuurversie van in een schoendoos of
ze maken een moodbord met ideetjes uit tijdschriften
Opdracht 3: De leerlingen vertellen mondeling hoe ze
begroet willen worden, of ze maken dit duidelijk via een
toneelstukje, of ze maken een lijstje van do’s-and-don’ts.
Opdracht 4: De leerlingen maken een affiche, een flyer,
bedenken een slogan, spreken een clipje in …
- Slot: Opdracht 5: Vertel dat ‘de bokaal’ de leerling(e) zelf
voorstelt. Daarin zitten heel wat herinneringen en emoties.
Laat de leerlingen hun eigen herinneringen in de bokaal
tekenen. Bespreek met hen de kleuren die bij bepaalde
emoties kunnen horen. Let erop dat ze de bokaal vullen
met gebeurtenissen en emoties waarvan ze vinden dat ze
een impact hadden op hun leven. Iets dat meer impact
had, krijgt meer plaats in de bokaal. Terwijl de leerlingen
opdracht 5 zelfstandig maken, kan je voorstellen dat
degenen die dit willen even bij jou komen om een bepaald
probleem te bespreken (bv. achterin de klas). Benadruk dat

dit zeker niet verplicht is, maar dat het wel kan opluchten.
Zeg dat je in de pauze ook beschikbaar bent; misschien zijn
er leerlingen die enkel durven komen als de anderen het
niet zien. Achteraf vullen de leerlingen opdracht 6 in en
ze bedenken op welke manier ze aan een zichzelf opgelegd
doel kunnen werken om gelukkiger te worden. Leer de
leerlingen om de zaken positief te formuleren.
Eindig met dit filmpje of doe dit live in de klas:
https://www.youtube.com/watch?v=6_N_uvq41Pg

2. Beestenboel in bed
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Een bed vol beestjes’ op pag. 4.
• Motivatie
We staan er niet vaak bij stil, maar in ons bed leven
meer dan een miljoen kleine beestjes. Dit is niets om
bang voor te zijn. De beestjes zijn zo klein dat we ze met
het blote oog niet kunnen zien. Tijdens deze les komen
de leerlingen meer te weten over deze beestjes in bedden.
Ze maken kennis met de huisstofmijt, de vlo en de
bedwants. Ze ontdekken welke kwalen en ongemakken
deze bezoekers kunnen veroorzaken en ze leren hoe ze
de diertjes uit hun bed kunnen verjagen. Deze les sluit
aan bij de vakken Mens en maatschappij en Natuur.
• Doelstellingen
- De leerlingen kennen 3 diertjes die vaak in bedden huizen.
- De lln. kennen enkele maatregelen die je kan nemen om
beestjes uit je bed te weren.
- De lln. weten welke ongemakken en kwaaltjes teveel
beestjes in je bed kunnen veroorzaken.
- De lln. vinden antwoorden op vragen in een artikel.
- De lln. halen antwoorden op vragen uit informatieve
filmpjes.
- De lln. maken een affiche.
• Werkwijze
- Instap: De leerkracht toont een uitvergrote foto van een
huisstofmijt. De leerlingen krijgen de opdracht om per 2
een kort verhaaltje te verzinnen bij de foto. Nadien mag
elk duo hun verhaaltje vertellen. Wanneer alle duo’s aan
bod zijn gekomen, wordt het volgende filmpje over de
huisstofmijt klassikaal bekeken:
https://www.youtube.com/watch?v=IWaRJAoOaKA.
Hadden de lln. het diertje groter ingeschat?
- Kern: Het artikel ‘Een bed vol beestjes’ wordt klassikaal
gelezen. Daarna wordt dit filmpje over het bestrijden van de
huisstofmijt klassikaal bekeken:
https://www.youtube.com/watch?v=YDpGJdNz988.
De vragen op het werkblad worden in duo’s opgelost.
Wanneer iedereen klaar is, volgt een klassikale bespreking.
- Slot: Maak een affiche die de andere leerlingen op jouw
school waarschuwt voor beestjes in bed. Zet ook enkele
tips op je affiche om de beestjes uit bed te verjagen. Werk je
ontwerp eerst uit op een kladblad. Maak daarna je affiche

Niveau:

= voor iedereen /

op een wit A3-blad. Zorg ervoor dat je tekst duidelijk is en
maak je affiche aantrekkelijk door foto’s, prentjes en kleur
te gebruiken. Wanneer je affiche klaar is, hang je ze op een
zichtbare plaats op school op (toiletdeur, prikbord gang …).

3. Dag ‘hele grote’ vakantie
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Kortere lange zomervakantie?’
op pag. 2.
• Motivatie
Een kortere zomervakantie is een onderwerp dat af
en toe de pers haalt. De leerlingen zullen zich zeker
interesseren voor de inhoud van dit artikel. Hoe
staan zij tegenover dit voorstel? Door het coronavirus
is de herfstvakantie dit jaar met een week verlengd.
Onmiddellijk komt de roep om de verloren leertijd in te
halen door de zomervakantie in te korten. Deskundigen
vinden dit een uitgelezen kans om de zomervakantie
definitief in te korten en de herfst- en krokusvakantie
te verlengen. Waarom is onze lange zomervakantie
ooit in het leven geroepen? We polsen ook wat onze
leerlingen vinden van een eventuele verkorting van de
zomervakantie. De werkbladen kunnen gebruikt worden
in de lessen PAV/MAVO en Actualiteit.
• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken antwoorden in het Kits-artikel en op
het internet.
- De lln. klasseren landen volgens een bepaalde methode.
- De lln. geven hun mening over bepaalde stellingen.
- De lln. berekenen een percentage.
- De lln. kennen het verschil tussen leerplicht en
schoolplicht.
• Werkwijze
- Instap: Toon dit filmpje aan de klas:
https://www.youtube.com/watch?v=sGDuuvet78U
Daarna som je klassikaal de verschillende vakanties op en
hun lengte in weken of dagen.
- Kern: Vervolgens wordt het artikel in de Kits-krant
klassikaal of individueel gelezen. De eerste opdracht wordt
individueel opgelost waarbij gebruik wordt gemaakt van
het internet. De leerlingen onthullen hun voorbeeld van
‘fake news’ aan de rest van de klas. Ook de tweede opdracht
wordt individueel opgelost. Elke leerling geeft een proargument en een contra-argument. Deze worden op het
bord genoteerd door de leerkracht. Hierover kan worden
gediscussieerd. Tevens wordt ook het percentage berekend
van de ja- en nee-stemmers. Bij de derde opdracht wordt in
duovorm een antwoord gezocht op de vragen.
• Tip: Laat de leerlingen opschrijven hoe hun ideale
zomervakantie eruit zou zien. Welke activiteiten (reizen,
evenementen …) willen ze heel graag doen? Denken ze ook
aan enkele coronaproof activiteiten?

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
1. Hulp nodig?

3. Vaarwel ‘hele grote’ vakantie

1. een interview / met Katlijne Hanssens / Zij is één van
de oprichters van het nieuwe TEJO-huis. / Therapeuten
voor jongeren / hulp – hulp – hulp – geen hulp (niet
tussen 10 en 20 jaar) – geen hulp (idem) – hulp – hulp /
Besluit: Geen probleem is te groot of te klein om langs te
komen! Als je ergens mee zit, ben je van harte welkom.
Je moet wel tussen 10 en 20 jaar oud zijn. / het zestiende
/ Sint-Niklaas / Het duurt erg lang tegen dat jongeren
geholpen worden. Sommige jongeren konden nergens
terecht. De bedoeling van TEJO is om preventief te
werken. (tijdig met iemand babbelen over je verdriet of
problemen) / Het is gratis.
2. – 6. persoonlijke antwoorden

1. a. Sommigen denken dat het te maken had met het feit
dat de boerenkinderen in de zomer moesten helpen
oogsten. – Dat is desinformatie verhuld als nieuws,
die verspreid wordt via websites, sociale media en
traditionele media, met als doel het maken van winst of
het beïnvloeden van de publieke opinie – Bv. Huisdieren
kunnen je besmetten met het nieuwe coronavirus. / b.
het belang van ontspanning en rust – de zomerhitte
/ c. Groot-Brittannië – Nederland – België – Spanje –
Portugal
2. eigen antwoorden
3. a. Leerplicht: de verplichting om onderwijs te volgen. /
b. 5-18 jaar / c. Schoolplicht: de verplichting om les te
volgen op school. / d. Ook deze vormen van onderwijs
zijn in ons land mogelijk: thuisonderwijs + examenjury,
deeltijds beroepsonderwijs (leren + werken).

2. Beestenboel in bed
1. De leider van een Brits onderzoek over beestjes die in
bedden leven.
2. Je beddengoed is na een nachtje slaap warm en
vochtig, en dat is de ideale omgeving voor mijten en
spinachtigen. Als je je bed opmaakt, blijft het warm en
vochtig; als je het opengooit, kan het drogen en afkoelen.
3. anderhalf miljoen
Je ruikt, hoort of ziet ze niet.
4. Ze kunnen je astma, eczeem, chronische hooikoorts,
slapeloosheid bezorgen. Ze kunnen ziektes overdragen.
5. De huisstofmijt eet droge huidschilfers. Daarvan liggen
er veel in bedden.
6. Je slaapkamer zo droog en fris mogelijk houden
(vochtigheidsgraad onder 60%, temperatuur onder
18°C), je lakens 1 keer per week wassen op 60°C en je
slaapkamer 2 keer per week poetsen.
7. bedwants – huisstofmijt – vlo
8. Hou je slaapkamer fris en droog.

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

Hulp nodig? (1)
1. Vragen over het Kits-artikel.
Geef een ander woord voor vraaggesprek:
Met wie wordt dit gesprek gehouden?
Waarom werd zij gekozen voor het gesprek?
Waarvoor staat TEJO?
Wie kan in de TEJO-huizen hulp krijgen?
Kan hulp krijgen
in een TEJO-huis

Kan geen hulp krijgen
in een TEJO-huis

Marit is 12 jaar en heeft liefdesverdriet.
De ouders van Milan, 13 jaar, maken veel ruzie.
Ik word gepest, zegt Naomi (16 jaar).
Mijn zestienjarige dochter rookt, zegt Tom (44 jaar).
Elian, 9 jaar, heeft een slecht rapport.
Alice (17 jaar) mist haar vrienden.
De oom van Aya (11 jaar) kreeg kanker.
Besluit:
Het hoeveelste TEJO-huis wordt geopend op 1 december?
Waar komt het nieuwe huis?
Waarom is het belangrijk dat dit er komt?
Hoeveel kost de therapie in het TEJO-huis?

2. Je las dat de gebouwen van TEJO nog niet af zijn.
Hoe zou jij de gebouwen ‘jeugdvriendelijk’ aankleden en inrichten?
Kies de kleuren voor de muren, de meubels, de verlichting, de decoratie aan de muren …
Beschrijf hoe het eruit moet zien.

3. Hoe zouden de begeleiders van het TEJO-huis jou op je gemak kunnen stellen?
Op welke manier wil jij begroet worden?

Hulp nodig? (2)
4. Het is belangrijk dat jongeren weten dat er iets bestaat zoals het TEJO-huis,
waar ze gratis therapie kunnen krijgen als ze met een probleem zitten.
Bedenk een leuke manier om jongeren op de hoogte te brengen van dit initiatief.
Maak een flyer, een leuk filmpje, een affiche, een ingesproken reclameboodschap voor de radio …

5. In deze bokaal zitten heel wat ervaringen, herinneringen … Positieve, maar ook negatieve.
Teken ze in de bokaal! Geef de ervaringen, herinneringen … een vorm die past bij de inhoud.
Zorg dat ze een passende plaats innemen in de bokaal. Teken ze kleiner of groter naargelang je ze minder of
meer belangrijk vindt. Benoem ze en geef ze een passende kleur.

6. Evaluatie
Hoe vol zit je bokaal al?

½ Er is nog veel plaats. ½ Het zit al behoorlijk vol.

Wat neemt het meeste plaats in?
Vond je het moeilijk of gemakkelijk om te bepalen wat er in ‘jouw bokaal’ zit?
Zitten er vooral positieve dingen in of vooral negatieve dingen?
Waar wil ik nog aan werken?
Op welke manier wil ik dat doen?
Mijn doel:
Ik probeer dit doel te bereiken tegen
Met deze tussenstappen probeer ik dit doel te bereiken:

(datum)

Beestenboel in bed
1. Wie is Stephen Pretlove?

2. Waarom is je bed opmaken niet zo’n goed idee?
Wat kan je beter doen in plaats van je bed opmaken? Waarom?

3. Hoeveel beestjes nestelen zich elke dag in je bed?
Hoe komt het dat er zoveel beestjes ongemerkt in je bed kunnen verblijven?

4. Welke ongemakken en kwalen kunnen beestjes in je bed veroorzaken?

5. Waarom is het favoriete plekje van de huisstofmijt de slaapkamer?

6. Welke maatregelen kan je, naast je bed opengooien, nemen om zoveel mogelijk beestjes uit je bed te houden?

7. Naast de huisstofmijt komen er nog 2 andere diersoorten vaak voor in bedden. Je ziet ze op deze foto's.
Noteer de juiste naam bij elke foto. Tip: https://dier-en-natuur.infonu.nl/insecten-en-ongedierte/178545-...........
beestjes-in-bed-wat-zijn-het-en-hoe-kun-je-ze-bestrijden.html.
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Vaarwel ‘hele grote’ vakantie (1)
1. Om de vragen op te lossen, kan je gebruik maken van het Kits-artikel, het internet of je eigen inspiratie.
a. In het artikel is er sprake van een misvatting rond het ontstaan van de lange zomervakantie.
Wat is deze misvatting?

Deze misvatting zouden we kunnen omschrijven als ‘ fake news’.
Geef je eigen definitie van ‘ fake news’.

Geef een ander voorbeeld van ‘ fake news’.

b. Geef 2 redenen die volgens het artikel wel aan de basis liggen van de langere zomervakantie.
Ï
Ï
c. Orden deze Europese landen volgens het aantal weken zomervakantie (oplopend).
Bij een gelijk aantal zet je de landen alfabetisch.

Portugal

België

Groot-Brittannië

Spanje

Nederland

Ï
Ï
Ï
Ï
Ï

2. Volgens de experten zou het inkorten van de vakantie ervoor zorgen dat leerlingen de leerstof minder
vergeten. Denk hier nu zelf even over na. Ken jij een goed argument om de vakantie wel in te korten?
En om ze niet in te korten? Motiveer elke keer je antwoord.
a. Waarom zou jij de vakantie WEL inkorten?
Motiveer je antwoord.

b. Waarom zou jij de vakantie NIET inkorten?
Motiveer je antwoord.

Vaarwel ‘hele grote’ vakantie (2)
c. Ik wil de vakantie ingekort zien.

½ Ja! ½ Nee!

Bereken de percentages voor de hele klas.

% JA

% NEE

3. Vakanties zijn er uiteraard om de leerlingen rust te geven in een druk programma.
In België is er leerplicht, maar geen schoolplicht.
a. Wat is leerplicht?
b. De leerplicht in België is van

jaar tot

jaar.

c. Wat is schoolplicht?
d. Geef a.d.h.v. 2 voorbeelden aan dat we in België leerplicht hebben, maar geen schoolplicht.
Ï bv.

Foto Pexels

Ï bv.

Kits Nieuwsquiz 7
Sluit aan bij de Kits-krant van 26 november 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Waarom kreeg Sadat Rahman de Kindervredesprijs?
a. Omdat hij een anti-cyberpesten-app ontwikkeld heeft.
b. Omdat hij een anti-pesten-app gemaakt heeft die pesters kan ontmaskeren.
c. Omdat hij een app ontwikkeld heeft die pesters en gepeste kinderen samenbrengt in een virtuele wereld
waarin de rollen omgedraaid zijn.

3. Hoeveel avonden per week zal het TEJO-huis in Sint-Niklaas open zijn?
a. elke weekavond
b. vier avonden
c. drie avonden

Foto Katlijne Hanssens

2. Hoe komt het dat veel kinderen in landen in Afrika en Zuid-Azië in de maand oktober geen
schoolmaaltijden kregen?
a. Door de droge zomer zijn alle oogsten mislukt en is er niet genoeg voedsel voor de schoolmaaltijden.
b. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn de meeste scholen gesloten.
c. De wegen zo’n in zulke slechte staat dat de schoolmaaltijden niet langer vervoerd kunnen worden.

4. Welke zin over TEJO is niet waar?
a. In sommige gevallen neemt een vrijwilliger contact op met de ouders zonder medeweten van de jongere.
b. De dienst van TEJO is anoniem, ze vragen enkel een voornaam en een telefoonnummer.
c. In een TEJO-huis kan je terecht voor al je problemen, zowel grote als kleine.
5. Wat is er zo speciaal aan De Letterloods?
a. Het is een piepkleine boekhandel in Puivelde.
b. Het is een online shop waar je alleen boeken van de hoofdredactie van Kits kan kopen.
c. Het is een online boekenshop waar de Kits-lezer 90 % korting krijgt op elke bestelling.
6. Welke zin over Galileo Galilei is waar?
a. Galileo Galilei was een Nederlander die voor het eerst de maan bestudeerde door een telescoop.
b. Galileo Galilei was een Italiaan die de telescoop uitvond.
c. Galileo Galilei was een Italiaan die de telescoop verbeterde.
7. Waarom deed Alexei Dudoladov een oproep aan de Russische autoriteiten?
a. Hij ontdekte een uiltje in de grote kerstboom op het Paleisplein in Sint-Petersburg.
b. In zijn woonplaats kan hij enkel op internet als hij in een acht meter hoge boom klimt.
c. Hij is tegen het verbod om agenten te filmen of fotograferen.
8. Waarom krijgt Trump ongelijk van de rechter, volgens het Kits-artikel?
a. Hij mag niet langer zeggen dat Joe Biden de verkiezingen gestolen heeft.
b. Hij mag minderjarige illegalen niet zonder gesprek terugsturen over de grens.
c. Hij mag niet verder doen met de bouw van de muur tussen Mexico en de Verenigde Staten.

10. Waarmee voedt de huisstofmijt zich voornamelijk?
a. met het stof dat onder bedden ligt
b. met haren van de mens
c. met droge huidschilders van de mens

Foto Pexels

9. Welke ingrediënten vind je in de praline die Julius Persoone gemaakt heeft?
a. basilicum, tomaat en kunstmatig speeksel
b. framboos, druif en kunstmatig speeksel
c. munt, aardbei en kunstmatig speeksel

