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b i j  K I T S ,  d e  k r a n t  w a a r  n i e u w s  i n  z i t

Redactie: Soetkin De Temmerman, Jurgen Kolgen, Ellen Somers, Kelly Theunis, Liselotte Vertenten en Wim Vromant

1. M / V / X?
• Niveau:
• Sluit aan bij het Artikel ‘Veranderen van geslacht’ op 

pag. 1.
• Motivatie
 In het Kits-artikel lezen we over de vermelding van het 

geslacht op de identiteitskaart. Kinderen staan hierdoor 
even stil bij het verschil tussen het biologische geslacht en 
de genderidentiteit. Voor kinderen die hier al zelf (onder 
de radar) mee worstelen, is een les over dit onderwerp 
een waardevol moment waarin ze leren dat ze niet alleen 
zijn. Maar ook voor kinderen die zich geen vragen 
hierover stellen, is het belangrijk om erover te lezen, naar 
openheid en aanvaarding van anderen toe. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen kennen het verschil tussen biologisch 

geslacht en genderidentiteit. 
 - De lln. kennen de termen cis- en transgender. 
 - De lln. weten wat er op een identiteitskaart wordt 

vermeld. 
 - De lln. vormen een mening over ‘gender’. 
 - De lln. denken na over geslacht, gender en 

genderneutraliteit. 
• Werkwijze
 - Vooraf: Druk enkele werken van fotograaf/kunstenaar 

JJ Levine af uit de series ‘Alone time’ of ‘Switch’.
 (www.jjlevine.com/switch/ of 
 www.jjlevine.com/alone-time/)
 - Instap: Verspreid de foto’s in het klaslokaal. De leerlingen 

bekijken ze zonder te praten. 
 - Wat valt je op? (De werken zijn schijnbaar normale 

taferelen maar telkens wordt dezelfde persoon 
gefotografeerd en die is man én vrouw op de foto.)

 - Hoe voelt dat voor jou? 
 - Wat is geslacht? (of biologisch geslacht – Het geslacht dat 

bepaalt wordt bij je geboorte.)
 - Wat is gender? (Hoe je je vanbinnen voelt, dit kan anders 

zijn dan je biologische geslacht. Dat ‘gevoel’ heet gender 
– M (mannelijk), V (vrouwelijk), X (niet mannelijk – niet 
vrouwelijk))

 - Wat is transgender? (Wanneer je geslacht en je gender 
verschillen.)

 - Wat is cisgender? (Wanneer je geslacht en je gender 
overeenkomen.)

 - Kern: De leerlingen lezen het Kits-artikel op pag. 1 en 
lossen meteen erna de werkbladen op. 

 - Slot: Overloop de identiteitskaart van opdracht 1. 
Sta even stil bij het rijksregisternummer (omgekeerde 
geboortedatum!). Toon dit eventueel op je identiteitskaart. 
Wat is de mening van de leerlingen over het (niet) 
vermelden van het geslacht op de identiteitskaart?

 Bij opdracht 3 kan je nog verder gaan. Je kan dit dieper 
bespreken vanuit een ‘genderneutraal’ oogpunt. Je kan 
hier ook kleuren, sporten, beroepen … bij betrekken. 

 Zijn er bepaalde dingen méér geschikt voor het ene dan 
voor het andere geslacht? 

 - Geschatte tijdsduur: 1 uur.
• Tips: 
 - Bij het artikel staat een staafdiagram. Laat de leerlingen 

nu ook een lijndiagram maken met de cijfergegevens.
 - Bekijk de aflevering over gender van De dokter Bea show 

(reeks 1 – aflevering 16).
 - Deze les kan een eerste les zijn in een reeks lessen 

‘seksuele opvoeding’. 
 - Onderwerpen als rollenpatronen en stereotiepen sluiten 

ook goed aan bij dit thema.

2. Een groene poëzieweek
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Poëzieweek’ op pag. 4.
• Motivatie
 De meeste leerlingen zullen al gehoord hebben van 

Gedichtendag en de Poëzieweek. Het fenomeen keert 
jaarlijks terug en er wordt veel aandacht aan besteed op 
school, in de bibliotheek, in de media … We zoomen 
in op deze poëtische week en gaan zelf aan de slag met 
verschillende vormen van poëzie. Dat alles binnen 
het thema ‘Natuur’. Dit werkblad sluit aan bij de 
leerdomeinen Nederlands en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij een 

artikel.
 - De lln. selecteren de nodige informatie uit 

beeldfragmenten.

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



 - De lln. ontwerpen hun eigen gedicht, binnen het thema 
van de Poëzieweek (Natuur).

 - De lln. organiseren een tentoonstelling binnen de klas 
(of school) waarbij ze hun werken presenteren.

• Werkwijze
 - Vooraf: Voorzie een laptop per duo met toegang tot 

internet. Extra spullen meenemen en klaarleggen: 
stiften, kleurpotloden, scharen, lijmstiften, 
reclamebladen, kranten, tijdschriften, gekleurd A4-
papier, gekleurd A3-papier …

 Ga op zoek naar een gedicht (passend bij het thema 
‘Natuur’) dat je wil voordragen aan de klas. Kies een 
gedicht waar jij je goed bij voelt. Tip: Toon Hermans 
heeft heel wat gedichten die aansluiten bij dit thema.

 - Instap: Lees je gedicht enkele keren voor. Vraag 
achteraf aan de leerlingen hoe ze het gedicht ervaren 
hebben. Koppel hier opdracht 1 aan. ‘Wat is poëzie voor 
de leerlingen?’ Laat hen woorden verzamelen, en breng 
er enkele aan het bord. Bespreek.

 - Kern: Laat de leerlingen in duo’s of in kleine groepen 
zelfstandig aan het werk gaan met de werkbladen. 
Overloop eerst de oefeningen klassikaal. Leg het 
materiaal klaar dat ze nodig hebben voor oefening 4.

 - Slot: Organiseer een tentoonstelling met de mooiste 
gedichten. Maak die zo groot als je zelf haalbaar ziet. 
Laat de lln. elkaars werk bekijken, en voorzien van 
feedback.

 - Geschatte tijdsduur: 75 minuten.
• Tip
 - Je kan ook de ouders uitnodigen om naar de 

tentoonstelling te komen kijken. Of fotografeer de 
werken, laat de leerlingen een powerpoint-presentatie 
maken en stuur deze naar de ouders door. (coronaproof)

3. Mijn energiefactuur is onbetaalbaar
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Bangelijk hoge energiefacturen’ 

op pag. 2.
• Motivatie
 De kranten staan er vol van, en ook op radio en tv hoor 

je (bijna) niets anders meer. De energieprijzen gaan de 
laatste maanden echt door het dak. Vele gezinnen vragen 
zich af of ze de facturen nog wel zullen kunnen betalen. 
Ook de politici zoeken naar oplossingen om de bittere pil 
die ons te wachten staat, te verzachten. Ze zijn er evenwel 

nog niet uit op welke manier ze dit zullen doen. Met 
deze werkbladen bekijken we het eventuele gevolg van de 
prijsstijging, maar ook wat de prijsstijging veroorzaakt 
heeft. En wat kunnen de politiek en de gezinnen doen om 
de prijsstijging draagbaarder te maken? De werkbladen 
kunnen gebruikt worden in een les PAV, MAVO of 
Economie.

• Doelstellingen
 - De leerlingen geven oorzaak en gevolg van de grote 

stijging van de energieprijzen.
 - De lln. bespreken de voorstellen van de politiek om de 

energiefactuur goedkoper te maken.
 - De lln. geven tips om het energieverbruik thuis te 

verlagen.
 - De lln. geven aan hoe ze reeds letten op het 

energieverbruik thuis.
• Werkwijze
 - Instap: Laat dit audiofragment horen aan de hele 

klas: www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/13/luisteraar-kris-
ontvangt-voorschotfactuur-van-1-289-euro-per-maa/ 
(het fragment staat in het midden van de pagina). 
Peil hierna naar de reactie van de leerlingen. Vraag 
of de leerlingen thuis ook bezorgdheid horen over de 
energiefactuur. En of ze als gezin proberen om zuiniger 
om te gaan met energie. 

 - Kern: De leerlingen lezen het Kits-artikel individueel. 
Hierna gaan ze per twee aan de slag met de eerste twee 
opdrachten. De meeste antwoorden vinden ze in het 
Kits-artikel. Een computer met internetverbinding 
biedt de nodige ondersteuning. Voor de derde opdracht 
gaan de duo’s op zoek naar tips om energie te besparen. 
Via een korte presentatie stellen ze de tips voor aan 
de rest van de klas. Alle tips worden verzameld op het 
bord. Daarna geeft elke leerling aan welke tips er al 
worden toegepast bij hen thuis. Als je de tips hieronder 
wil inpassen, kan dat ook nu. Het kan de leerlingen 
meer inzicht geven in het besparen van energie en de 
mogelijkheid om van energieleverancier te veranderen.

• Tips
 - Je kan de leerlingen wegwijs maken in het vergelijken 

van prijzen en het kiezen van een energieleverancier. 
Surf naar www.mijnenergie.be 

 - https://www.youtube.com/watch?v=E96SbLeLhNg 
In dit filmpje wordt uitgelegd hoe de energiefactuur 
opgebouwd is. Misschien kunnen enkele leerlingen een 
factuur meebrengen naar school. 



1. M / V / X?
1. -2. eigen antwoorden
3. transgender – Toen ik werd geboren, schreef de dokter 

‘meisje’. Maar ik voel me eigenlijk niet zo. 
 geslacht – Dit wordt bij de geboorte bepaald. 
 cisgender – Ik ben een jongen. Ik weet dat en voel me zo. 
 gender – Hoe voel jij je? Voel jij je een jongen? Of meer een 

meisje? 
4. eigen antwoorden 

2. Een groene poëzieweek
1. eigen antwoord
2. De Poëzieweek loopt van 27 januari tot en met 2 februari. 

- b. Het thema van de Poëzieweek dit jaar is 'Natuur'. – c. 
Vergeet-me-nietjes-natuur, Wandel-je-mee-natuur, Hoeveel-
vlinders-tel-jij-in-jouw-tuin-natuur, Laten-we-samen-over-
een-beekje-springen-natuur – d. eigen antwoord – e. Samen 
dichter, je raam opfleuren met een gedicht

3. juist – juist – juist – fout (brieven) – juist – fout (bouillon 
trekken) – fout (€ 15)

4. eigen antwoord

3. Mijn energiefactuur is onbetaalbaar
1. a. 1. … hoe hoger de prijs – Na de coronacrisis en de 

oliecrisis begon de economie opnieuw aan te sterken, en 
daardoor werd er meer energie verbruikt door de bedrijven 
en gezinnen. – De koude herfst- en wintermaanden 
zorg(d)en voor meer verbruik. / 2. … volgt het aanbod 
niet – elektriciteit schrappen – Er is meer dan genoeg gas, 
maar niet in Europa. Rusland is de grootste leverancier, 
maar door spanningen tussen Rusland en Oekraïne levert 
Rusland minder gas aan Europa. – … een hogere prijs.

 b. De gascentrales leveren elektriciteit. Door de stijging 
van de gasprijs stijgt bijgevolg ook de prijs van elektriciteit. 
(Ook de stijgende prijs van de CO2-uitstoot zorgt voor een 
stijging van de elektriciteitsprijzen.) 

 c. Een gevolg is dat veel gezinnen bang zijn dat ze de 
facturen niet meer zullen kunnen betalen.

2. a. minister van Financiën – CD&V – Hij wil de BTW op 
energie verlagen van 21% naar 6%.

 b. 1. Vooruit – Vooral de rijkere gezinnen profiteren 
van deze maatregel omdat zij het meest uitgeven aan 
elektriciteit en gas (zwembad, airco …) – 2. 6% op het 
basisgebruik en 21% op alles wat meer is. / 2. Groen – De 
maatregel stimuleert de mensen niet om minder energie te 
verbruiken. – een energiepremie van 200 euro

 (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220115_96236600) 
3. … het verbruik daalt.
 a. eigen antwoorden, tips vind je op het internet
 b. eigen antwoorden

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

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen



M / V / X? (1)

1. Dit is de nieuwste identiteitskaart. 
 Vul jouw identiteitskaart in. 
 Dit is natuurlijk ‘alsof ’. Dus de nummers mag je zelf kiezen.
 Het woord ‘specimen’ betekent dat het een voorbeeld is.

2. Wat vind jij overbodig op de identiteitskaart? 

 

 Wat vind jij dat er nog ontbreekt? 

 

 

 Wat vind jij van het geslacht op de identiteitskaart?
 Vind je dit nodig of overbodig? Waarom?
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3. Verbind juist. 

4. Speelgoed is nog vaak ‘meisjes- of jongensachtig’. Wat vind jij? 
 Links op de lijn is totaal voor jongens, rechts totaal voor meisjes. 
 In het midden is het neutraal, dat kan zowel voor jongens als meisjes. 
 Waar plaats jij dit speelgoed? 

 

 jongens neutraal meisjes

 Vele mensen vinden dat  voor jongens/meisjes is, maar ik vind 

 

 

M / V / X? (2)
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puzzels
•

plasticine
•

LEGO
•

Barbie
•

Pokemon kaarten
•

strijkparels
•

Minecraft
•

transgender •

geslacht •

cisgender •

gender •

Hoe voel jij je?
Voel jij je een jongen? 
Of meer een meisje?

Dit wordt bij de
geboorte bepaald.

Ik ben 
een jongen.
Ik weet dat 

en voel me zo.

Toen ik werd 
geboren schreef 

de dokter 'meisje'.
Maar ik voel me 
eigenlijk niet zo.

•

•

•

•



Een groene poëzieweek (1)

1. Een woordweb in ’t groen. 
 Wat is voor jou poëzie? 
 Schrijf de woorden in de grassprieten.

2. Lees het artikel op pag. 4. 
 Surf naar www.poëzieweek.com en ga op zoek naar de juiste antwoorden. 
 Antwoord in volzinnen.
 a. Wanneer vindt de Poëzieweek plaats? 

 

 b. Rond welk thema wordt er dit jaar gewerkt? 

 

 c. Het voorbije jaar hebben we met z’n allen opnieuw de natuur ontdekt.
 Niet zozeer de ver-weg-natuur maar wel de … (vul aan met 4 voorbeelden). 

 O 

 O 

 O 

 O 
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4. Nu ga je zelf aan de slag voor Gedichtendag! 
 Kies uit deze vormen van poëzie.
 Denk natuur - probeer uit - welke vorm ligt je het best?

 A. Ik maak een elfje
 Voorbeeld:
 Regenboog
 Veel kleuren
 Maken het gezellig
 Rood oranje geel enzovoort
 Zon

 

 B. Ik schrijf een haiku
 Voorbeeld:
 Ach oude vijver
 de kikkers springen erin
 geluid van water.
  
 Een traditionele haiku gaat meestal over een seizoen en dingen die in dat seizoen gebeuren, 
 en heeft een verrassend einde.

Een groene poëzieweek (2)

Schrijfregels:
Regel 1: 1 woord
Regel 2: 2 woorden
Regel 3: 3 woorden
Regel 4: 4 woorden
Regel 5: 1 woord dat het centrale thema van het elfje nog eens in de verf zet

Schrijfregels:
Regel 1: 5 lettergrepen
Regel 2: 7 lettergrepen
Regel 3: 5 lettergrepen

JUIST FOUT
De titel van het geschenk is: Wij waren onder betovering.

Ramsey Nasr schreef het geschenk.

Nasr wijdde de bundel aan Vincent Van Gogh.

Hij gebruikte de woorden uit de gedichten van Van Gogh.

Nasr hoopt dat door de woorden uit de context te halen, ze iets nieuws kunnen 

betekenen. 

Hij vergelijkt zijn proces met het bereiden van een Vlaamse klassieker: vol-au-vent.

Je krijgt het geschenk bij aankoop van € 25 aan poëzie bij de deelnemende boekhandels.

3. Bekijk de vimeo shorturl.at/hEFQ5 over het poëziegeschenk 2022. 
 Juist of fout? 
 Verbeter indien het fout is.
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 C. Ik schrijf een limerick
 Voorbeeld:
 Een pimpelmees wonend te Grouw
 Die pimpelt zich elke dag blauw
 En op winterse tijden
 Na een dag schaatsenrijden
 Ziet-ie pimpelpaars, maar dan van de kou.
  
 In een limerick wordt in de eerste regel meestal een mens of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam erbij. 
 De laatste regel bevat meestal de clou van het gedicht.

Een groene poëzieweek (3)

Schrijfregels:
Regel 1: 8 lettergrepen
Regel 2: 8 lettergrepen, rijmt op regel 1
Regel 3: korter dan 8 lettergrepen
Regel 4: korter dan 8 lettergrepen, rijmt op regel 3
Regel 5: 8 lettergrepen, rijmt op regel 1 en 2

Schrijfregels:
Knip en plak woorden/beelden uit tijdschriften
en kranten op een blad papier. Vorm zo poëzie.

Schrijfregels:
Neem een stuk krant, weerbericht of een artikel uit een tijdschrift.
Stift wat je niet nodig hebt weg met een (alcohol)stift.
De woorden/beelden die overblijven vormen samen poëzie.

Schrijfregels:
Zoek (of schrijf zelf) een gedicht op posterformaat.
Versier deze poster daarna met beelden uit kranten of tijdschriften.

 F. Ik doe iets anders, posterpoëzie
 Voorbeeld:

 E. Collagepoëzie is meer mijn ding
 Voorbeeld:

 D. Ik probeer stiftpoëzie uit
 Voorbeeld:
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Mijn energiefactuur is onbetaalbaar(1)

1. De energieprijzen stijgen fors. We gaan op zoek naar de oorzaken en het eventuele gevolg.
 Los onderstaande vragen op. Je kan de antwoorden terugvinden in het Kits-artikel. 
 a. In het artikel spreken ze over twee grote oorzaken die economisch te verklaren zijn. Vul aan.

 1. Hoe hoger de vraag, 

 Geef de oorzaken die ervoor zorgen dat de vraag fors gestegen is.

  

  

  

 2. Terwijl de vraag groeit, 
 Dit geldt nu voor gas / elektriciteit (schrappen wat niet past).
 Welke oorzaak ligt hier aan de basis?

  

  

 Minder aanbod zorgt bijgevolg voor 

 b. Kan je uitleggen waarom de elektriciteitsprijzen stijgen als gevolg van de stijging van de aardgasprijzen?

  

  

 c. De oorzaken zijn besproken, maar wat is het jammerlijke gevolg van de prijsstijging?

  

  

2. Het eventuele gevolg zorgt voor een reactie bij de politici.
 Politieke beslissingen zullen noodzakelijk zijn om de energiefactuur goedkoper te maken. 

 a. Wat is het voorstel van Vincent Van Peteghem (functie  ,

 partij  )? 
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Mijn energiefactuur is onbetaalbaar(2)

 a. Er zijn twee partijen die hierop gereageerd hebben.
 Welke partijen, welke kritiek en hebben ze ook een tegenvoorstel?
 Indien je het antwoord niet vindt in het artikel, moet je gebruik maken van het internet. 

 1. Partij: 

 Kritiek: 

 Tegenvoorstel: 

 

  

 2. Partij: 

 Kritiek: 

 Tegenvoorstel: 

 

 • Tip: Probeer het standpunt te weten te komen van alle politieke partijen in België.
 Je zal hiervoor research moeten doen op het internet. 

3. Naast de politiek kunnen de gezinnen in België ook zelf acties ondernemen om de prijs op hun factuur te

 verlagen. De prijs zal dalen als 

 a. Geef 3 tips om het verbruik van je energie te doen dalen bij jou thuis:

 O 1. 

 O 2. 

 O 3. 

 • Tip: Presenteer de tips met behulp van presentatiesoftware aan je medeleerlingen.

 

 b. Welke tips worden er bij jou thuis al toegepast?
 Som deze op.

 O 

 O 

 O 

 O 

 O 

 • Tip: Maak een poster met de beste energietips die jij meteen kan toepassen bij je thuis.
 Hang deze op in de klas als reminder.
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Sluit aan bij de Kits-krant nr. 9 - Januari 2022.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat zat niet in het pakket dat de leefloon-studenten van stad Mechelen kregen?
  a. een pizzabon
  b. producten van de Oxfam-Wereldwinkels
  c. twee toneeltickets

2. Welke uitspraak klopt?
  a. In 2018 werden er meer aanpassingen gevraagd door transmannen dan door transvrouwen.
  b. In 2019 had je de meeste aanvragen voor aanpassingen tot nu toe.
  c. In 2020 waren er minder aanvragen voor aanpassingen dan in 2021.

3. Waarom is Groen geen voorstander van een lager BTW-tarief voor gas en elektriciteit?
  a. Omdat vooral de rijkere mensen met dit voordeel gaan lopen, aangezien zij meer energie verbruiken.
  b. Omdat die maatregel mensen niet stimuleert om zuiniger met energie om te springen.
  c. Omdat het niet mogelijk is om twee tarieven op eenzelfde product toe te passen.

4. Waar kwam het ellendige piepgeluid in de straten van Mariekerke vandaan?
  a. van een foutief afgestelde gasketel
  b. van de nieuwe trams
  c. van een speciaal soort uil

5. Waarom zit de Britse premier Boris Johnson in nauwe schoentjes?
  a. Omdat steeds meer medewerkers en ministers van zijn regering opstappen.
  b. Omdat er kritiek is op het feit dat zijn medewerkers feestjes hielden tijdens de lockdowns
   en op de vooravond van de begrafenis van prins Philip.
  c. Omdat er wekelijks protestmarsen zijn tegen het coronabeleid van de Britse regering.

6. Waarom wordt koningin Margrethe II de coolste koningin ter wereld genoemd?
  a. Omdat ze haar eigen kleren maakt en zich niets aantrekt van wat andere mensen van haar vinden.
  b. Omdat ze veganistisch eet en een kettingrookster is.
  c. Omdat ze heel creatief is en graag met snelle wagens rijdt.

7. Door welke twee ontdekkingen was de nucleaire geneeskunde geboren?
  a. door de ontdekking van radioactiviteit en de ontdekking van antibiotica
  b. door de ontdekking van antibiotica en de ontdekking van röntgenstralen
  c. door de ontdekking van röntgenstralen en de ontdekking van radioactiviteit

8. Wat is een synoniem van luguber?
  a. penibel  
  b. huiveringwekkend
  c. zeurderig

9. Wat is een weesgedicht?
  a. Een gedicht dat is geadopteerd door een BV en dat je tijdens de Poëzieweek 

verschillende keren op de radio hoort.
  b. Een gedicht dat je tijdens de Poëzieweek kan lezen op het raam van huizen.
  c. Een gedicht dat je tijdens de Poëzieweek kan lezen op de achterruit van auto’s.

10. Welke zin over Geert Meyfroidt is niet waar?
  a. Hij werkt als specialist op de spoedafdeling van een ziekenhuis.
  b. Hij is winnaar van de quiz De Slimste Mens ter Wereld 2021.
  c. Hij vindt dat je veel terugkrijgt als je investeert in een goede fiets.

Kits Nieuwsquiz 9
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