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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. Stinkwants niet welkom op
Dag van de Landbouw!
• Niveau:
• Sluit aan bij de artikels ‘Dag van de Landbouw’ en ‘Het
stinkt!’ op pag. 1.
• Motivatie
Geen enkele samenleving kan bestaan zonder landbouw.
Toch staan we daar tegenwoordig niet altijd bij stil. Weten
de leerlingen nog welke weg een stuk fruit of een brik
melk heeft afgelegd voor het in de supermarkt belandde?
Welke belangrijke rol speelt de landbouw daarin? Wat is
landbouw? Hoe gaat alles in zijn werk? Waarom vieren
we de Dag van de Landbouw? Zijn er gevaren voor onze
landbouw? In deze les nemen we een kijkje achter de
schermen. Het werkblad kan gebruikt worden in een les
Mens en maatschappij, Actualiteit of Nederlands (begrijpend lezen).
• Doelstellingen
- De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij artikels.
- De lln. gebruiken multimedia om tot hun antwoorden te
komen.
- De lln. geven een eigen invulling aan een slogan.
- De lln. werken op een positieve manier in groepsverband.
• Werkwijze
- Voortaak: Laat de kinderen een stuk fruit meebrengen
als tussendoortje.
- Inleiding: Bevraag de kinderen over hun tussendoortje.
Welk stuk fruit hebben ze meegebracht? Wat weten zij
over de productie van hun stuk fruit? En over de weg die
het heeft afgelegd? Verzamel enkele kernwoorden aan
het bord d.m.v. een woordenweb.
- Kern: De leerlingen lezen de artikels ‘Dag van de Landbouw’ en ‘Het stinkt!’ op pag. 1 van Kits in duo’s. Laat
hen tijdens het lezen de sleutelwoorden in beide artikels
aanduiden. Zo kunnen ze daarna makkelijker teruggrijpen naar de antwoorden. Het bijbehorende werkblad
wordt eveneens in duo’s opgelost.
- Slot: Bekijk dit filmpje: https://schooltv.nl/video/nederland-van-boven-in-de-klas-landbouw/ en sluit hiermee
de les af. Als er nog vragen opduiken bij je leerlingen,

kan je deze ook beantwoorden.
- Geschatte tijdsduur: 50 min.
• Tips
- Je kan een klassikaal bezoek brengen aan een landbouwbedrijf in de buurt.
- Of je gaat naar de supermarkt en vergelijkt bv. de diverse soorten peren of tomaten die er voor handen zijn.
Koop je fruit en groenten uit België of uit Nederland? Of
uit nog een ander land? Wat is het meest milieubewuste?

2. Aan de tand gevoeld
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Tandglazuur laten groeien’ op
pag. 4.
• Motivatie
De gezondheidszorg blijft evolueren. Technologie ligt
hier aan de basis. Dit is ook het geval bij tandzorg. Verdere investeringen in tandzorg hebben invloed op onze
gezondheidszorg. Tijdens deze les zoomen we in op het
belang van tandzorg. Aan de hand van een hoekenwerk
vergelijken we de tandzorg van vroeger en nu. Daarnaast
bekijken we hoe dieren aan tandzorg doen. De leerlingen leren samenwerken. Ze ontdekken het nut van fluor.
Daarnaast maken ze zelf tandpasta en gaan ze aan de slag
met spreekwoorden en zegswijzen.
• Doelstellingen
- De leerlingen geven informatie uit een artikel weer.
- De lln. kunnen aantonen hoe gaatjes in tanden ontstaan en hoe ze dat kunnen tegengaan.
- De lln. vergelijken tandverzorging vroeger en nu.
- De lln. begrijpen en gebruiken spreekwoorden en zegswijzen.
- De lln. tonen aan de hand van voorbeelden aan hoe
dieren aan tandverzorging doen.
- De lln. kunnen een proef uitvoeren.
• Werkwijze
- Instap: Hou een kringgesprek: Zijn mooie tanden belangrijk? Waarom wel/niet? Vind je mensen met een onverzorgd gebit onaantrekkelijk? Wat is het verschil tussen een
mooi en een gezond gebit? Hoe ontstaat een gaatje? Wat

gebeurt er met de zuurtegraad in je mond als je iets eet?
Hoe verzorg je je tanden? Is dat voldoende? Waarvoor dient
flosdraad? Wat is het belang van fluoride in tandpasta?
Nodig een tandarts uit in de klas. Laat hem/haar vertellen
over de verzorging van tanden en deze vragen beantwoorden in een gesprek. Indien dit niet kan, bekijk dan het
filmpje ‘Het gebit’: https://schooltv.nl/video/focus-op-biologie-het-gebit/#q=gebit. Bespreek dit na.
- Kern: Verdeel de leerlingen in groepjes van 2. Laat hen
de proef over fluoride uitvoeren aan de hand van bijlage
A. Laat hen daarna het artikel ‘Tandglazuur laten groeien’ op pag. 4 van Kits lezen. Laat de leerlingen per 2 de
vragen van oefening 1 invullen. Bespreek de proef en het
artikel klassikaal.
Verdeel de leerlingen in groepen van 4. Geef elke groep
een opdracht (oefening 2, 3, 4 of 5). Hierbij moeten de
leerlingen: zelf tandpasta maken, werken rond spreekwoorden en zegswijzen, de geschiedenis van tanden poetsen reconstrueren en tandhygiëne bij dieren onderzoeken.
Laat de groepen na 15 minuten doorschuiven. Op het einde van deze doorschuif worden alle oefeningen besproken:
Wat waren de resultaten? Wat heb je geleerd? Wat zou je
nog willen weten? Wat zou je aan jongere kinderen willen
leren over tandhygiëne?
- Slot: Verwerk deze oefeningen tot een tentoonstelling
voor jongere leerlingen. Mogelijke standjes: Een presentatie ‘Hoe poets ik mijn tanden?’ Een doe-hoek om zelf
tandpasta te maken. Een presentatie over tandhygiëne bij
dieren. Een toneelstukje met daarin spreekwoorden en
zegswijzen. Een tentoonstelling van verschillende gebitten. Een speelse uitleg over waarom fluor belangrijk is ...

3. In lichterlaaie gezet
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Amazonewoud in brand!’ op
pag. 3.
• Motivatie
In augustus was de wereld getuige van een grote
klimaatramp in het Amazonewoud in Brazilië. Branden,
veelal aangestoken door landbouwers en grootgrondbezitters, vormen een regelrechte ramp voor ons klimaat.
Wanneer wordt de mensheid zich bewust van de verschrikkelijke schade die we aanrichten? Wanneer zijn
de gevolgen onomkeerbaar? Dit werkblad kan gebruikt
worden in een les PAV of Nederlands (actualiteit, begrij-

Niveau:

= voor iedereen /

pend luisteren.)
• Doelstellingen
- De leerlingen lossen vragen op na het beluisteren van
een artikel.
- De lln. corrigeren hun antwoorden nadat ze het artikel
zelf gelezen hebben.
- De lln. geven een presentatie over een ecologische
ramp.
- De lln. reflecteren over acties ten aanzien van klimaatverbetering binnen het eigen gezin/de klas.
• Werkwijze
- Instap: Toon dit filmpje aan de klas: https://www.
hln.be/video/kanalen/actua~c443/series/nieuws-video~s1966/greenpeace-filmt-bosbranden-amazone-vanuit-de-lucht~p97428. De leerlingen praten over wat ze
zien. Vraag hen om uit te vissen welke schade dit berokkent aan het klimaat en de omgeving.
- Kern: Hierna lees je het Kits-artikel ‘Amazonewoud
in brand’ op pag. 3 van Kits voor aan de klas. Achteraf
wordt het werkblad uitgedeeld. Na het doorlopen van
de opdrachten lees je het artikel nogmaals voor, waarna
de leerlingen individueel opdracht 1 maken. De correctie van de opdracht gebeurt door de leerlingen zelf: ze
mogen het artikel lezen en hun eigen antwoorden verbeteren. Bij de tweede opdracht wordt de klas in kleine
groepjes ingedeeld. De leerlingen geven voor hun medeleerlingen een presentatie over een ecologische ramp en
de gevolgen. Bij de derde opdracht reflecteren de leerlingen over de initiatieven die genomen worden door het
gezin of de school ten aanzien van klimaatverbetering.
• Tips
- Alle tips rond de verbetering van het klimaat binnen
het gezin of de klas worden gebundeld. Er worden enkele
actiepunten opgesteld om gezamenlijk een kleine vooruitgang te boeken wat betreft klimaatverbetering.
- Interessante achtergrondartikels vind je op de site
van nrc.nl. Veel media schreven over 40 000 tot 80 000
brandhaarden, maar die cijfers moeten genuanceerd
worden. Mogen Europese politici stellen dat wat er met
het Amazonewoud gebeurt de hele wereld aanbelangt?
Gaat iedereen in Brazilië akkoord met de visie van de
president?
- https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/22/de-amazonebrandt-maar-hoe-fel-a3970871
- https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/27/is-de-amazonevan-brazilie-of-van-de-hele-wereld-a3971323
- https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/08/bolsonarokomt-ook-in-eigen-land-onder-druk-om-amazone-a3972643

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
1. Stinkwants niet welkom op
Dag van de Landbouw!
1. bv. Wanneer is het Dag van de Landbouw? – Wat willen
de organisatoren in de kijker zetten? – Wat kan je allemaal
doen op die speciale dag? – Wat is de slogan dit jaar?
2. bv. België speelt een erg grote rol in de fruitteelt. Het begint
bij ons, de landbouwers.
3. juist – fout (Rode paprika meer dan groene.) – juist – fout
(Sinds 1 januari 2004.) – juist
4. Halyomorpha halys en bruin gemarmerde Aziatische
stinkwants – de stinkklieren en onder de borstkas – 1,7 cm
lang en tot 1,7 cm breed – de wants voedt zich met het plantensap en beschadigde vrucht – overwinteren met duizenden
en op zolders of loodsen – groot gevaar en onze fruit- en
landbouwoogsten zullen worden aangetast

2. Aan de tand gevoeld
1. a. Als het tandglazuur kapot is, groeit het niet meer terug.
b. Tandglazuur beschermt tegen tandbederf.
c. Ze vonden een methode om tandglazuur opnieuw te
laten groeien.
d. Calciumfosfaat wordt gecombineerd met chemische
stoffen. Die worden als een laagje op de tand aangebracht.
e. Nee, deze nieuwe methode wordt nog volop uitgetest.
2. -3. eigen antwoorden
4. mogelijke antwoorden: de omgeving is anders, nu is het
steriel, er zijn nu geen toeschouwers, de hygiëne is nu beter, er was vroeger geen verdoving, de arts is nu opgeleid,

5.

er zijn nu veel meer hulpmiddelen, er kunnen nu reproducties van tanden gemaakt worden, men probeert nu de
patiënt gerust te stellen …

Dier
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3. In lichterlaaie gezet
1. a. een vuurzee zo groot als de oppervlakte van België –
b. branden worden aangestoken door boeren om landbouwgrond te creëren, branden ontstaan spontaan door de warmte en droogte – c. door de CO die de bosbranden uitstoten
– d. De G7 bood 20 miljoen dollar aan. – De Braziliaanse
president weigerde eerst alle hulp. – Uiteindelijk nam de
president het geld toch aan en hij ondertekende een nieuwe
wet. – e. Er is 60 dagen lang een verbod om te kappen en om
bossen in brand te steken. – NEE: Twee dagen na het verbod
waren er alweer heel veel nieuwe brandhaarden opgedoken.
2. - 3. eigen antwoorden

4. Kits Nieuwsquiz 2
1. a − 2. c − 3. c − 4. b − 5. b − 6. a − 7. b − 8. a

Stinkwants niet welkom
op Dag van de Landbouw!
1. Jij bedenkt de vraag bij het opgeschreven antwoord. Let goed op je zinsbouw!
Vraag 1:
K Antwoord: Op zondag 15 september.
Vraag 2:
K Antwoord: De plek waar veel producten hun oorsprong vinden.
Vraag 3:
K Antwoord: Je kan er kennis maken met de hedendaagse landbouwtechnieken, er is plaats voor ontspanning
en een hapje en een drankje.
Vraag 4:
K Antwoord: Het begint bij ons.

3. Doe de quiz (https://www.dagvandelandbouw.be/grote-dag-van-de-landbouw-quiz-0)
en lees daarna de informatie bij de antwoorden.
Wat is er juist of fout? Verbeter indien foutief.
Ï Spruiten groeien niet op de grond.

T juist T fout

Ï Groene paprika bevat meer vitamine C dan rode.

T juist T fout

Ï Er zijn 2 categorieën peren: handperen en stoofperen.

T juist T fout

Ï Sinds 1 januari 2019 moeten alle consumptie-eieren in de EU een stempel dragen

Ï Het enige verdedigingsmiddel van een koe zijn de horens.

T juist T fout

T juist T fout

4. Lees het artikel ‘Het stinkt!’ en verbind wat bij elkaar hoort.
Halyomorpha halys •

• wants voedt zich met het plantensap

de stinkklieren •

• op zolders of loodsen

1,7 cm lang •

• onze oogsten zullen worden aangetast

beschadigde vrucht •

• onder de borstkas

overwinteren met duizenden •

• bruin gemarmerde Aziatische stinkwants

groot gevaar •

• tot 1,7 cm breed

Foto Boerenbond

2. Verklaar de slogan in je eigen woorden. Waarom kiezen de organisatoren daarvoor?

Aan de tand gevoeld (1)
1. Begrijpend lezen
Lees het artikel ‘Tandglazuur laten groeien’ op pag. 4 van Kits.
Beantwoord daarna de vragen.
a. Wat is het nadeel aan tandglazuur?
b. Waarom is tandglazuur belangrijk?
c. Wat hebben Chinese wetenschappers recent ontdekt?
d. Waaruit bestaat deze methode?

e. Kan deze methode al toegepast worden? Waarom wel/niet?

2. Hoek 1: Zelf tandpasta maken
Maak je eigen tandpasta! Volg de stappen goed.
Het is erg belangrijk om alles nauwkeurig af te meten.
Dat kan je doen met een maatbeker of injectiespuitje.
Is je mengsel klaar? Doe het in een potje en test zelf uit!

Ï Benodigdheden
			 injectiespuitje, theelepel, mes, maatbeker, potje met deksel, tandenborstel, glycerol, kleefpasta
			 water, pepermuntolie, krijt, sacharine, neutrale vloeibare zeep
Ï Zo

ga je te werk

		 - Meet 15 ml glycerol af en doe deze in een kom.
		 - Voeg daarna een halve theelepel kleefpasta toe.
		 - Doe 25 ml water bij het mengsel en roer goed.
		 - Meng er 4 druppels pepermuntolie onder.
		 - Doe hetzelfde met 3 mespunten sacharine.
		 - Meet 3 ml vloeibare zeep af en roer goed.
		 - Doe er daarna drie theelepels fijngemalen krijt bij.
		 - Je tandpasta is klaar. Doe het in een potje.
		 - Sluit je potje goed af, zo droogt het minder snel uit.
		 - Was alles wat je gebruikt hebt goed af.

Aan de tand gevoeld (2)
3. Hoek 2: Oog om oog, tand om tand
Ik zal je aan de tand voelen betekent dat ik je zal ondervragen.
Er bestaan heel wat spreekwoorden en zegswijzen waarin de woorden tand/mond/bijten verstopt zitten.
Zoek er 5 en schrijf hun verklaring hier op.
Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Kan je deze spreekwoorden ook toepassen? Maak samen een kort verhaal van 10 tot 15 zinnen.
Gebruik hierin 3 van je spreekwoorden op een correcte manier.

Aan de tand gevoeld (3)
4. Hoek 3: Geschiedenis
Tandpoeder was één van de eerste middelen die men gebruikte om de tanden te verzorgen.
Men deed dat niet met een tandenborstel. Met een takje van een boom werd het poeder verspreid.
Ook de Grieken en Romeinen gebruikten het poeder. Daarna kwam de pasta zoals wij ze kennen.
De eerste tandenborstel was gemaakt van een stukje bot, met aan de achterkant haren van dieren.
Tegenwoordig kennen we een borstel uit kunststof. De haren bestaan uit nylon.
Wie tandarts wil worden, moet een lange studie volgen. Dat is nodig om mensen zo goed mogelijk te helpen.
In de middeleeuwen mocht iedereen tandarts zijn. Het beroep werd op straat uitgeoefend. Vaak waren het
kwakzalvers. Ze beweerden dat ze de mensen konden helpen, maar dat was lang niet altijd waar.
Vergelijk onderstaand schilderij van Gerard van Honthorst met de foto van een tandarts nu.
Zoek 10 verschillen over de tandzorg toen en nu.

Aan de tand gevoeld (4)
3. Hoek 4: En wat met dieren?
Schildpadden hebben geluk. Zij hebben geen tanden en moeten niet bezig zijn met tandhygiëne.
Een heleboel andere dieren hebben er wel nood aan.
Zoek voor onderstaande dieren en de mens op hoe zij aan tandverzorging doen.
Of wie ze daarbij helpt.
Dier
Aantal tanden?

Gebruikt zijn
tanden om
te … ?

Hoe verzorgt
die zijn gebit?

LEEUW

KOE

KROKODIL

HOND

MENS

14

Bijlage A – Bron: KLAPkrant

Tandpasta
Waarom gebruiken we tandpasta? Niet om de tandplak van onze tanden
te verwijderen. Want dat kan ook door gewoon te poetsen. Wel omdat
Foto Wikimedia

er in tandpasta ﬂuoride zit. Fluoride is een stof die onze tanden sterker
maakt. Het maakt je tandglazuur harder. En het wordt minder goed
oplosbaar in zuur. Daardoor krijg je minder snel gaatjes. Tandpasta is
een handig middel om ﬂuoride op je tanden aan te brengen.

Fluoride beschermt
Deze proef toont aan dat fluoride
je tanden beschermt. Je tanden
bestaan voor een groot deel uit kalk.
De schaal van een ei ook. De azijn
staat voor het zuur in je eten.

Zo ga je te werk

Dit heb je nodig

een ei
een beetje tandpasta met fluoride
een glas
azijn
een watervaste stift
keukenrol

Wat stel je vast?
Haal het ei uit het glas. Wrijf het
droog met keukenpapier. Bekijk de
twee delen van het ei. Het gepoetste
deel is minder aangetast door de
azijn. Dat komt omdat het fluoride
de eierschaal extra beschermt tegen
het zuur. Na lange tijd zou het fluoride wel uitgewerkt raken. Dan
wordt het gepoetste deel ook meer
aangetast. En dan zou je weer een
nieuwe laag tandpasta moeten smeren. Daarom moet je je tanden minstens twee keer per dag poetsen.

Foto Wikimedia

Foto’s Frank Pollet

•
•
•
•
•
•

Verdeel met je stift het ei in twee
delen. Zet een kruis op de onderste
helft. Besmeer dat deel van het ei
met tandpasta. Laat het ei enkele
minuten liggen. Zo kan het fluoride
goed inwerken. Vul het glas voor de
helft met azijn. Laat het ei voorzichtig in het glas zakken. Zorg dat het
helemaal ondergedompeld is. Laat

het ei een tweetal minuten in de
azijn liggen.

Vroeger

De tandenborstel en tandpasta hebben niet altijd bestaan. Toch poetsten
mensen heel lang geleden ook hun
gebit. De oude Egyptenaren bereidden
een poeder van as, eierschalen en botjes. Dat wreven ze over hun tanden.

De Grieken gebruikten ruwe stukken
stof. Daarop deden ze roet of zout. De
Romeinen kauwden net zo lang op een
takje tot het uiteinde eruitzag als een
borstel (zie foto).

Foto Belga

In lichterlaaie gezet
1. Los deze vragen op na het beluisteren van het artikel.

a. De grootte van de vuurzee wordt aangegeven door een vergelijking. Om welke vergelijking gaat het?

b. Geef 2 manieren waarop de branden ontstaan.

c. Waarom spreken we van een ramp voor het klimaat?

d. Wat was de reactie van de G7 en de tegenreactie(s) van president Bolsonaro?
Ï G7:
Ï Bolsonaro:
Ï Uiteindelijk:
e. Wat staat er in de nieuwe wet van Bolsonaro? En wordt deze gerespecteerd? Waarom wel/niet?

2. De branden in het Amazonewoud vormen een grote ecologische ramp.
Maar dit is lang niet de enige ramp. Maak een korte presentatie over een recente ecologische ramp.
a. Ecologische ramp (laat zien door afbeelding of video)
b. Situeer geografisch op een wereldkaart.
c. Waar liep het fout en wie is er verantwoordelijk?
d. Gevolgen voor het klimaat.
e. Wat werd er ondertussen gedaan en welke maatregelen werden genomen om dit in de toekomst te vermijden?
3. Tot nu toe spraken we over grote ecologische rampen. Maar zorgen voor het klimaat begint bij onszelf.
a. Som op wat jij en/of je gezin ondernemen om te zorgen voor het klimaat.

Vind je dit voldoende of mag het iets meer zijn?

b. Som op wat je school onderneemt om het klimaat te verbeteren.

Vind je dit voldoende of mag het iets meer zijn?

Kits Nieuwsquiz 2
Sluit aan bij de Kits-krant van 12 september 2019.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. In welke landen vind je nu al heel veel Aziatische stinkwantsen?
a. in Italië, Frankrijk en Duitsland
c. in Italië, Frankrijk en België
2. Welke problemen ondervindt Jake door zijn jarenlange eenzijdige voeding?
a. Jake is nu doof en bijna blind.
b. Jake kan niet meer stappen en is bijna blind.
c. Jake is nu blind en slechthorend.
3. Wat zullen drones in Antwerpen vanaf 23 september vervoeren?
a. bloed en organen
b. voedselpakketten
c. bloed, weefsel en medicijnen
4. Welke Belgische regering werd als tweede gevormd?
a. de Brusselse Hoofdstedelijke regering
b. de regering van de Duitstalige Gemeenschap
c. de Waalse regering
5. Welke zin over de radio van Trevor Baylis is waar?
a. Je moet hem 10 seconden met de hand opwinden en dan kan hij 30 minuten spelen.
b. Hij is gemaakt met onderdelen van oud speelgoed.
c. Hij werd verspreid in afgelegen dorpen in Azië.
6. Wat wil de Britse premier Boris Johnson absoluut niet doen?
a. Hij wil geen uitstel voor de brexit vragen aan de Europese Unie.
b. Hij wil geen brief sturen naar de leiders van de Europese Unie.
c. Hij wil geen afspraken maken met de Europese Unie over grenscontroles.
7. Bij welke dieren komen wel vaker exemplaren met twee koppen voor?
a. bij vissen
b. bij reptielen
c. bij zoogdieren
8. Welke titels won Luc Maisin dit jaar?
a. het Europees kampioenschap en de World Cup
b. het internationaal kampioenschap en het Belgisch kampioenschap
c. het Vlaams kampioenschap en het Europees kampioenschap

Foto Hectonichus

b. in Italië, Frankrijk en Nederland

