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Uitgewerkte lessuggesties
1. Hoe wordt de Kitskrant 

gemaakt?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Kits = coronaproof!’ op pag. 1.
• Motivatie
 Twee keer in de maand krijgen de abonnees hun 

Kitskrant via de leerkracht. Maar staan ze er wel eens bij 
stil hoe die krant gemaakt wordt? Wie werkt er allemaal 
aan hun favoriete krant en wat zijn de verschillende 
taken? En een belangrijke vraag sinds maart vorig 
jaar: gebeurt dit alles wel coronaveilig? Het artikel kan 
gebruikt worden in een les Nederlands, Actualiteit of 
Mens en maatschappij.

• Doelstellingen
 - De leerlingen brengen gegevens uit een artikel in een 

schema onder.
 - De lln. vullen gegevens uit een artikel aan vanuit hun 

voorkennis.
 - De lln. kennen de verschillende stappen van het 

productieproces van een krant.
 - De lln. vervullen rollen in het maken van een mini-

klaskrant.
• Werkwijze
 - Instap: Start de les met de nieuwe Kits en vraag aan de 

leerlingen of zij denken dat die coronaveilig kan worden 
gemaakt. Laat de leerlingen klassikaal een woordspin 
over ‘het maken van de Kitskrant’ aanvullen op het bord 
(ofwel maken ze per twee een mindmap). Een deel van de 
woordspin zal gewijd zijn aan het productieproces van een 
krant. De leerlingen mogen hun voorkennis verwoorden.

 - Kern: Daarna gaan de leerlingen per twee aan de slag 
met het artikel en het werkblad. Opdracht: vat het artikel 
samen in een schema (met aanvullingen vanuit de eigen 
voorkennis). Achteraf wordt het schema besproken (kan 
klassikaal, maar ook in groepjes van twee of drie duo’s). 
Laat de leerlingen hier verduidelijken waarom we mogen 
zeggen dat de krant coronaveilig tot stand komt. Daarna 
vraag je de leerlingen of dit schema ook past voor de 
productie van een gewone krant of zijn daar nog andere 
functies? (bv. persfotograaf, correspondent …) Bekijk het 
filmpje op Beeldbank: https://schooltv.nl/video/kranten-
hoe-maken-ze-die-eigenlijk/ 

 - Slot: Daag de leerlingen uit om met de hele klas een mini-
krant te maken (4 pagina’s). Gebruik de woordspin om die 
taak bij de leerlingen te oriënteren. Laat hierbij veel door de 
leerlingen zelf aanbrengen. Ze mogen aangeven welk soort 
krant het wordt: nieuws uit de klas, nieuws uit de school, 
nieuws uit de gemeente, een dossierkrant? Bespreek hoe ze 

dit zullen doen (strategie, wie vervult welke rol …). Wordt 
de krant verkocht? Wat gebeurt er met de opbrengst?

• Andere mogelijke inhouden:
 - Zijn kranten neutraal?
 - Fakenews in de krant?
 - Heeft de krant een toekomst?

2. Apple: meer dan een computer 
• Niveau:
• Sluit aan het artikel 'De auto van de toekomst' op pag. 4.
• Motivatie
 Wie bij het woord Apple alleen aan de vrucht denkt, 

heeft de voorbije jaren waarschijnlijk onder een steen 
geleefd. De iPhone, iPad, Apple Watch en iMac zijn 
enkele van de producten die het bedrijf Apple heel 
bekend hebben gemaakt. Het bedrijf wil momenteel weer 
een stapje verder gaan en is bezig met het ontwerpen van 
de Apple Car. De meeste leerlingen interesseren zich erg 
voor allerlei technologische snufjes. In deze les leren de 
leerlingen omgaan met informatie uit een artikel, leren 
ze met kernwoorden gericht opzoeken op een website, 
leren ze handleidingen bekijken … Er komen heel 
wat vaardigheden van begrijpend lezen aan bod! Ook 
kunnen de leerlingen hun eigen creativiteit laten spreken 
bij hun ontwerp van de auto uit de toekomst.

• Doelstellingen
 - De leerlingen noteren kernwoorden bij een schets.
 - De lln. lezen een tekst aandachtig.
 - De lln. beantwoorden vragen over een gelezen tekst. 
 - De lln. kunnen spreekwoorden en hun verklaring 

opzoeken. 
 - De lln. kunnen woorden verklaren.
 - De lln. stellen een stappenplan op door gebruik te maken 

van instructietaal.
 - De lln. kunnen op een website gericht zoeken a.d.h.v. 

sleutelwoorden.
• Werkwijze
 - Instap: Vraag de leerlingen of ze af en toe fantaseren 

over de toekomst. Welke zaken zullen er volgens hen 
helemaal anders uitzien in de toekomst? Als ze zelf niet 
met het voorbeeld van een zelfrijdende auto afkomen, 
kan je eventueel vragen wat er zou kunnen veranderen in 
het verkeer. Hierna maken de leerlingen een schets met 
hun idee van een auto uit de toekomst. Ernaast noteren 
ze enkele woorden die duidelijk maken waarom het een 
auto uit de toekomst zou kunnen zijn. Daarna mogen de 
leerlingen hun voorstelling aan elkaar uitleggen. Zij die 



willen, kunnen hun voorstelling zelfs aan de hele klas 
uitleggen. Vraag ook met welke fabrikant ze in zee zouden 
gaan. 

 - Kern: Lees klassikaal het Kits-artikel op pag. 4. Bespreek 
de inhoud van het artikel na het lezen. Informeer wat de 
leerlingen al weten na deze eerste leesbeurt. Hierna lezen 
de leerlingen het artikel een tweede keer en vullen ze de 
eerste opdracht in. Wanneer iedereen klaar is, overloop je 
de antwoorden. Vraag wat de leerlingen hebben bijgeleerd 
over Apple. Weten ze nog meer zaken over Apple? (Apple 
Inc. is een Amerikaans elektronicabedrijf dat op 1 april 
1976 is opgericht (toen met de naam Apple Computer, Inc.) 
door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne. Het 
bedrijf is gevestigd in Cupertino, Californië.) Hierna vullen 
de leerlingen individueel de tweede opdracht in. Eventueel 
sta je eerst klassikaal nog even stil bij enkele richtlijnen 
voor het schrijven van een goede instructie. Bij opdracht 3 
kan je de leerlingen individueel of in duo’s laten werken als 
je daar de mogelijkheid toe hebt. Je kan de opdracht ook 
klassikaal oplossen. Laat de leerlingen eerst goed nadenken 
over het kernwoord dat ze zullen intypen om zo snel 
mogelijk het passende antwoord te vinden. 

 - Slot: Bekijk klassikaal dit filmpje: https://www.youtube.
com/watch?v=evR77pmPCEIie Zet de ondertiteling aan 
en klik bij instellingen op ‘Nederlands’. De leerlingen 
mogen hun ontwerp uit de Instap vergelijken met de 
ontwerpen die ze in het filmpje zien. Vraag hen naar de 
pro’s en contra’s van deze nieuwe soort auto’s. Waar hebben 
ze hun bedenkingen bij? Op welke zaken zouden ze extra 
letten bij het ontwerpen van zo’n auto? Indien je meer tijd 
hebt, kunnen de leerlingen hun ontwerp uitwerken tijdens 
een muzische les (in 2D of in 3D). 

3. Cultuur ... als het mag!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Europese cultuur’ op pag. 3.
• Motivatie
 Door de pandemie is het al even geleden dat we naar 

een cultureel evenement zijn geweest. Ook citytrips naar 
een mooie stad in het buitenland kunnen momenteel 
niet zonder risico’s (voor onszelf en onze medemensen). 
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er twee of drie steden die 
worden uitgekozen tot Culturele Hoofdstad van Europa. 

Omdat vorig jaar heel veel evenementen geannuleerd 
werden, krijgen de twee steden van 2020 dit jaar een 
nieuwe kans. Met het artikel en de werkbladen willen 
we deze boeiende steden even in de spotlights zetten. De 
werkbladen kunnen gebruikt worden in een les PAV.

• Doelstellingen
 - De leerlingen lossen vragen op met behulp van het 

internet.
 - De lln. duiden op de kaart van Europa een aantal steden 

aan. 
 - De lln. geven aan hoeveel km deze steden in vogelvlucht 

verwijderd liggen van Brussel.
 - De lln. presenteren de Culturele Hoofdsteden die worden 

vermeld in het artikel. 
• Werkwijze
 - Instap: Pols bij de leerlingen wie al eens een Europese 

stad heeft bezocht tijdens een citytrip. Aan de hand van 
de antwoorden wordt een klassement opgesteld van 
de bezochte steden. Vraag ook even welke activiteiten 
ze daar hebben gedaan. (Winkelen, eten en drinken, 
musea en tentoonstellingen bezoeken, de architectuur 
bewonderen …) Toon hierna de promotiefilmpjes van de 
Culturele Hoofdsteden van 2020.  
https://youtu.be/-qqCx1NkfRI en https://youtu.be/
na63PVAyAXc

 - Kern: Lees het Kits-artikel klassikaal. Hierna gaan 
de leerlingen aan de slag met de werkbladen. De 
eerste opdracht wordt individueel opgelost. Sommige 
antwoorden moeten de leerlingen opzoeken op het 
internet. https://nl.wikipedia.org/wiki/Culturele_
hoofdstad_van_Europa 

 De tweede opdracht wordt eveneens individueel opgelost, 
waarbij er gebruik kan worden gemaakt van een atlas 
en het internet. http://nl.thetimenow.com/distance-
calculator.php?city1=2800866&city2=

 Voor de derde opdracht wordt de klas in vijf groepen 
opgedeeld. Deze groepen gaan promotie voeren voor één 
van de vijf steden van Europa die vernoemd worden in 
het artikel. Via een mooie presentatie wordt de rest van 
de klas hopelijk getriggerd om deze stad ooit te bezoeken. 

• Tip
 Je kan de les afsluiten met deze opdracht, eventueel 

als huistaak. Maak je eigen gemeente tot de ‘Culturele’ 
hoofdstad/gemeente van ‘Europa’. De leerlingen kunnen 
dit doen volgens het schema dat ze gebruikt hebben voor 
de vijf steden uit het artikel.

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Hoe wordt de Kitskrant 
gemaakt?

2. De auto van de toekomst? 
1. a. iPhone, iPad, Apple Watch, iMac / b. informatie laten 

uitlekken (informatie die nog geheim is verspreiden) / c. 
het persbureau Reuters / d. De Apple Car zou voorzien 
worden van een revolutionaire accu. / e. Iets wat niet 
bijzonder is, iets waarvan er heel veel bestaan. – Er staat 
een vraagteken achter de zin, de auteur denkt dus dat 
het wel iets bijzonders zal zijn. / f. Bijlange na nog niet 
klaar zijn, nog veel werk aan de winkel hebben. – Er is 
nog geen fabriek om de nieuwe auto te bouwen, dus het 
zal nog wel even duren voor we ermee kunnen rijden.

2. a. Configureren is het samenstellen van een product uit 
verschillende basisbouwstenen, de keuze en schikking 
(combinatie) van componenten die samen een systeem 
met de gewenste functionaliteit moeten vormen. – b. 
Stap 1: Doe het horloge goed om je pols. Stap 2: Houd 
vervolgens de zijknop ingedrukt om het in te schakelen. 
Stap 3: Houd je iPhone dicht bij je Apple Watch. Stap 4: 
Volg de instructies op je scherm. 

3. a. Apple Pencil / Koppel je iPad met een draadloze 
Xbox-controller met Bluetooth, een PlayStation 
DualShock-controller of een MFi-gamecontroller. / een 
8 MP camera aan de achterkant en een FaceTime HD-
camera / Als je een nieuwe iPad koopt, krijg je er een 
jaarabonnement op Apple TV+ bij, de streamingdienst 
met exclusieve films en series. / De iPad heeft 
toegankelijkheidsfeatures voor mensen die behoefte 
hebben aan ondersteuning op het gebied van zien, horen, 
bewegen of leren.

3. Cultuur ... als het mag!
1. a. De rijkdom van de Europese culturen tot hun 

recht laten komen. Elke stad organiseert een jaar lang 
culturele evenementen. Theater, literatuur, beeldende 
kunst, muziek, dans … komen aan bod. / b. Antwerpen: 
1993, Brussel: 2000, Brugge: 2002 en Bergen: 2015 / c. 
Galway is volgens velen de meest boeiende Ierse stad. 
Ze barst van de energie en kunstzinnig talent. Rijeka is 
de voornaamste havenstad van Kroatië, met een 2 000 
jaar oude geschiedenis. Het oude centrum krioelt van de 
hippe bars, kunstgalerijen en trendy restaurants. Rijeka 
is ook bekend om haar carnaval. / d. Galway en Rijeka 
moesten heel veel evenementen annuleren of uitstellen. 
Daarom mogen ze ook in 2021 Culturele Hoofdstad 
zijn. Novi Sad schuift door naar 2022 en Timişoara en 
Elefsina moeten wachten tot 2023.

2. 

 
 Brussel – Galway: 954 km; Brussel – Rijeka: 966 km; 

Brussel – Novi Sad: 1 307 km; Brussel – Timişoara: 
1 369 km; Brussel – Elefsina: 2 076 km

 http://nl.thetimenow.com/distance-calculator.
php?city1=2800866&city2= 

3. eigen antwoorden

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

Sleutel bij de werkbladen

WIE? FUNCTIE? TAKEN? EINDPRODUCT?

hoofdredactie - het nieuws volgen
- onderwerpen kiezen
- artikels schrijven
- een interview afnemen en schrijven
- foto’s zoeken

artikels en foto’s
eerste versie

eindredacteur - artikels nalezen
- definitieve foto’s bepalen
- de lengte van de artikels, de grootte van de foto’s bekijken
- de opgemaakte krant nalezen en laten aanpassen

artikels en foto’s
definitieve versie

illustrator - een cartoon maken bij een artikel
- een strip maken

strip - cartoon

vormgeefster - de krant opmaken zoals hij er uit zal zien
(lay-out = samenbrengen van tekst en foto’s)

digitale versie van  
de krant

drukkerij - een proef maken
- drukken van de kranten
- snijden en plooien

gedrukte kranten

uitgeverij - verpakken en naar het postkantoor brengen
- factureren
- contact met klanten 

COMMUNICATIE

Frank en Moniek

Nele

Aimée

Liesbeth
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WIE? FUNCTIE? TAKEN? EINDPRODUCT?

- een cartoon maken

- een strip maken

uitgeverij

COMMUNICATIE



De auto van de toekomst? (1)

1. Lees het artikel ‘De auto van de toekomst’ op pag. 4. 
 Met de informatie uit de tekst kan je deze vragen beantwoorden. 

 a. Som 4 producten op die het bedrijf Apple al op de markt heeft gebracht.

 

 

 b. Wat bedoelen ze in het artikel met ‘lekken’? 

 

 

 c. Welke bron lanceerde het nieuws dat Apple in 2024 zou starten met de productie van de Apple Car? 

 

 

 d. Wat zou de Apple Car onderscheiden van andere elektrische auto’s? 

 

 

 e. Spreekwoorden.
 Deze zinnen waren voorstellen voor tussentitels. Er zit telkens een spreekwoord in vervat.
 Kan je het spreekwoord vinden? Wat is de betekenis ervan?

 Ï ‘Een dertiende elektrische auto in een dozijn?’ (https://www.woorden.org/spreekwoord.php/)

 Spreekwoord: 

 Verklaring: 

 

 Ï ‘Apple is nog niet aan de nieuwe patatten.’ (http://www.vlaamswoordenboek.be/)

 Spreekwoord: 

 Verklaring: 

 

De zelfrijdende Apple Car zal er misschien zo uitzien … (Foto YouTube Concept Creator)



APPLE WATCH
2. Bekijk deze handleiding over Apple-producten en vul de vragen in!

 a. Wat betekent ‘configureren’?

 

 b. Stel een stappenplan op voor het configureren van een Apple Watch. 
 Gebruik instructietaal. Begin je zinnen telkens met een werkwoord!

  Ï Stap 1: 

  Ï Stap 2: 

  Ï Stap 3: 

  Ï Stap 4: 
   

 IPAD 
 Bekijk deze website: https://www.apple.com/benl/ipad-10.2/ 
 Gebruik de zoekfunctie op deze website of de sneltoetsen CTRL en F (find = vind)
 om het antwoord op onderstaande vragen te vinden. Gebruik de sleutelwoorden
 uit de vragen. Markeer het woord dat je gebruikte als sleutelwoord!

 a. Wat is de naam van de Apple Pen? 

 

 b. Hoe maak je de ultieme draagbare gameconsole? 

 

 

 c. Welke soorten camera’s zitten er in de Ipad ingewerkt? 

en 

 d. Als je een nieuwe iPad koopt, krijg je er een abonnement bij. Welk abonnement? 

 

 e. Voor welke personen heeft de iPad specifieke toegankelijkheidsfeatures? 

en 

De auto van de toekomst? (2)



Cultuur ... als het mag! (1)

1. Zoek deze antwoorden in het Kits-artikel of op het internet.
 a. Wat is het doel van de titel ‘Culturele Hoofdstad van Europa’?

 

 

 b. Welke Belgische steden kregen al de eer om Culturele Hoofdstad van Europa te zijn?
 Zet ook het jaartal erbij.

 

 

 c. Wat zijn volgens het Kitsartikel de troeven van Galway en Rijeka?

 

 

 d. Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor de Culturele Hoofdsteden van Europa?

 

 

2. Duid aan op de blinde kaart van Europa
 a. Alle steden die vernoemd worden in het artikel: met een cirkel.
 b. Kleur de cirkels in: GEEL = 2021 / ROOD = 2022 / GROEN = 2023. 
 c. Duid met een BLAUWE pijl de afstand tussen Brussel en de vernoemde stad.
 Schrijf daarbij het aantal km in vogelvlucht. Europakaart 

2 5 0  K m

Datum 2017



3. Aangezien de steden uit de vorige opdracht een extra stimulans kunnen gebruiken,
 gaan jullie promotie voeren.
 a. Verdeel de vijf steden over kleine groepjes.

 b. Elke groep verzamelt een aantal gegevens van hun stad.
 Ï Hoe geraak je in die stad?
 Ï Aantal inwoners/oppervlakte en vergelijk dit met de dichtstbijzijnde stad in jullie buurt.
 Ï Wat zijn de lokale gebruiken, lokale gerechten en drank …
 Ï Wat moet je zeker bezoeken?

 c. Hou een korte presentatie over jullie stad voor de medeleerlingen.
 Na de presentaties geven alle leerlingen hun favoriet op.
 Ï Welke stad haalt het?

Cultuur ... als het mag! (2)



Sluit aan bij de Kits-krant van 14 januari 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat stop je niet in de gele brooddoos?
  a. medicatie
  b. een noodpakket met eten en drinken
  c. telefoonnummers van mensen die opgebeld moeten worden

2. In welke volgorde komen de medewerkers aan zet bij het maken van een Kitskrant?
  a. eindredactie, cartoonist, hoofdredactie, vormgeefster
  b. vormgeefster, hoofdredactie, eindredactie, cartoonist
  c. hoofdredactie, eindredactie, cartoonist, vormgeefster

3. In welk lid van de Europese Unie kunnen zich het meeste inwoners verwarmen?
  a. in Duitsland
  b. in Nederland
  c. in België

4. Hoeveel nummerplaten die beginnen met het cijfer 1 zijn er gemaakt in België?
  a. zo’n 10 miljoen
  b. zo’n 11 miljoen
  c. zo’n 12 miljoen

5. Wat is de grootste bedreiging voor het voortbestaan van de bonobo’s?
  a. Ze worden gedood voor hun vlees. In Afrika is dat een delicatesse.
  b. Ze worden heel vaak gevangen en verkocht als gezelschapsdier.
  c. De tropische bossen waarin ze leven, worden vernield door de mens.

6. Wat gaat er niet door op 20 januari 2021 omwille van de coronapandemie?
  a. De toespraken van Joe Biden en Kamala Harris.
  b. Een militaire parade.
  c. Een virtuele parade.

7. Welke twee steden zullen in 2023 Culturele Hoofdstad van Europa zijn?
  a. Timişoara en Elefsina
  b. Timişoara en Novi Sad
  c. Novi Sad en Elefsina

8. Waar vind je een waanzinnig kunstwerk van Trondur Patursson?
  a. In de Noordzee, op de grens tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.
  b. Op de rotonde die twee tunnels onder de Atlantische Oceaan met elkaar verbindt.
  c. Op een heuvel boven de stad Moermansk.

9. Waarom staan gedichten vaak op trouwkaarten en rouwbrieven?
  a. Omdat gedichten vaak kort en moeilijk zijn.
  b. Omdat gedichten vaak grappig zijn.
  c. Omdat gedichten onder meer inzicht en troost bieden.

10. Waar vind je de meest brute skiafdaling ter wereld?
  a. in Hahnenkammrennen
  b. in Kitzbühel
  c. in Pompeï
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