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Uitgewerkte lessuggesties
1. Begrijpen wat je leest
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pagina 1 van Kits.
• Motivatie
 De Vlaamse leerlingen scoren alsmaar slechter op het 

gebied van begrijpend lezen. Dat bleek zowel uit inter-
nationaal onderzoek als uit Vlaams onderzoek. Er is 
weinig duidelijkheid over de precieze oorzaken van de 
dalende trend. Vermoedelijk gaat het om een samenspel 
van diverse factoren binnen en buiten de school. Ook 
het leesplezier is er op achteruitgegaan. Dit alles maakt 
dat begrijpend lezen extra aandacht verdient. Leesbevor-
deringsacties, zoals deze les begrijpend lezen, zijn dus 
welkom. De actuele thema’s die aan bod komen, sluiten 
aan bij de leefwereld van de leerlingen en dat komt het 
leesplezier zeker ten goede. Sluit aan bij het vak Neder-
lands, onderdeel begrijpend lezen.

 • Doelstellingen
 - De leerlingen zoeken de woorden die ze niet begrijpen in 

een woordenboek op.
 - De lln. zoeken informatie in artikels op.
 - De lln. kunnen verbanden in een tekst leggen.
 - De lln. beleven plezier aan het lezen.
 - De lln. kunnen constructief samenwerken per twee.
• Werkwijze
 - Instap: Bekijk klassikaal dit filmpje. 

Waar ging het filmpje over? (Pinguïns gaan dood door de 
opwarming van de aarde.)

 - Kern: Noteer de vier titels van pagina 1 op het bord: 
‘Zorgwekkend dierennieuws’, ‘Schijnheiligheid’, ‘Selfie met 
puin’ en ‘Kom niet naar de koers!’ Laat de leerlingen klassi-
kaal voorspellen waar de Kits-artikels over zullen gaan.

 Hierna lezen de leerlingen de Kits-artikels individueel. Ach-
teraf krijgen ze de kans om vragen te stellen. De moeilijke 
woorden worden opgezocht in het woordenboek, of op de 
site www.kits.be. Klik op ‘Voor Kits-lezers’ en kies in de 
linkerkolom voor ‘Woordverklaring’. Zo ontdekken de leer-
lingen dat alle onderstreepte woorden uit de Kits steevast op 
de site worden uitgelegd. Via de zoekfunctie krijg je toegang 
tot alle woorden uit de vorige Kitsen. (NB: Eind september 
wordt dit deel van de site afgesloten voor niet-abonnees en 
moet je eerst de webcode ingeven die je bovenaan pagina 
1 van je Kits vindt.) Vervolgens worden de werkbladen in 
duo’s opgelost. Nadien volgt een klassikale verbetering.

 - Slot: De leerlingen kiezen per twee een Kits-artikel dat nog 
niet aan bod is gekomen. De leerkracht waakt erover dat 
zoveel mogelijk verschillende artikels worden gekozen. Elk 
duo stelt vijf vragen bij hun artikel op en noteert deze dui-
delijk op een blad. Het antwoord moet terug te vinden zijn 
in de tekst. Wanneer iedereen klaar is, worden de vragen 

verdeeld. Elk duo lost de vragen op die door een ander duo 
zijn opgesteld. Iedereen moet zelf op zoek gaan naar het 
artikel waarin de antwoorden te vinden zijn. Wanneer ie-
dereen klaar is, worden de vragen en antwoorden klassikaal 
besproken.

2. Jan van Eyck: leven en werk
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Van Eyck verlengd’ op pag. 4.
• Motivatie
 Onder de titel OMG! Van Eyck was here moest 2020 het 

‘Van Eyck’-jaar worden. Maar de coronacrisis heeft ook 
het Jan van Eyck-jaar hard getroffen. Heel wat evene-
menten en activiteiten zijn noodgedwongen stopgezet 
of uitgesteld. Het themajaar OMG! Van Eyck was here 
wordt daarom met zes maanden verlengd. We grijpen dit 
nieuws aan om de leerlingen zelf een presentatie te laten 
maken over het leven en werk van Jan van Eyck. Sluit 
aan bij de vakken Nederlands, onderdeel spreken en IT.

• Doelstellingen
 - De leerlingen duiden hoofdzaken (sleutelwoorden) in een 

tekst/alinea aan.
 - De lln. kunnen een presentatie opbouwen en verzorgen 

(presentatievaardigheden).
 - De lln. selecteren passende afbeeldingen voor een presen-

tatie.
 - De lln. kunnen in groep samenwerken.
 - De lln. kunnen een presentatie beoordelen.
• Werkwijze
 Start de les met het artikel ‘Van Eyck verlengd’ op pag. 4 

van Kits. Laat de leerlingen hun voorkennis bij dit onder-
werp verwoorden. Surf klassikaal even naar de link in het 
artikel: https://visit.gent.be/nl/omg-van-eyck-was-here. 
Stel de opdracht klassikaal voor. Daarna gaan de leerlin-
gen in groepjes aan de slag. Laat de leerlingen vooraf even 
verwoorden wat ze begrijpen onder goed samenwerken. 
Ondersteun de groepjes met coachende vragen bij het op-
maken van de presentatie. Laat de leerlingen zelf ontdek-
ken aan welke criteria een kwaliteitsvolle presentatie moet 
voldoen. Als voorbereiding op de presentatie in een an-
dere klas stellen twee groepjes hun presentatie aan elkaar 
voor. Na de beoordeling wordt de presentatie eventueel 
bijgewerkt.

• Tips
 - Surf ook even naar de site van Kits. Klik op ‘Voor Kits-le-

zers’ en kies in de linkerkolom ‘Filmpjes en meer’. Bekijk 
klassikaal het filmpje over de strip Het verdwenen paneel. 
Je kan de leerlingen enkele vragen stellen erover: wie heeft 
deze strip gemaakt, welke tweede titel is tegelijk verschenen, 

https://schooltv.nl/video/pinguins-en-het-broeikaseffect-pinguins-gaan-dood-door-de-opwarming-van-de-aarde/#q=klimaat%20opwarming


wat is er speciaal aan deze strips?
 (NB: Eind september wordt dit deel van de site afgesloten 

voor niet-abonnees en moet je eerst de webcode ingeven die 
je bovenaan pagina 1 van je Kits vindt.)

 - Hier vind je veel informatie over hoe je een spreekbeurt 
maakt, geschreven op maat van de leerlingen:

 http://www.hetdocumentatiecentrum.be/leerlingen/aan-
de-slag!/spreekbeurt

3. Geen bescherming nodig?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Vaccin of geen vaccin?’ op 

pag. 2. 
• Motivatie
 Volgens velen zullen we pas opnieuw ‘normaal’ kunnen 

leven als er een vaccin komt dat bescherming biedt tegen 
covid-19 . De weg naar een vaccin is echter bezaaid met 
hindernissen. Het testen van het meest veelbelovende 
vaccin is voor onbepaalde tijd uitgesteld! Daarnaast 
blijkt uit de resultaten van de Grote Corona-enquête dat 
de wil om zich te laten vaccineren daalt bij de Belgen. 
Daar zijn diverse redenen voor. In deze les polsen we 
naar de mening van de leerlingen. Aansluitend bekijken 
we ook welke vaccins er in België verplicht en aanbevo-
len zijn. Dit artikel kan gebruikt worden in een les PAV 
of MAVO.

 • Doelstellingen
 - De leerlingen geven antwoorden a.d.h.v. informatie uit het 

artikel of op de website

 - De lln. maken een kolomgrafiek a.d.h.v. twee taart- 
diagrammen.

 - De lln. motiveren een antwoord op een persoonlijke vraag.
 - De lln. discussiëren over bepaalde stellingen.
 - De leerlingen zoeken informatie op het internet.
• Werkwijze
 - Instap: Toon dit filmpje aan de leerlingen.  

https://www.youtube.com/watch?v=cYU_0SCahyo  
Achteraf pols je bij de leerlingen of ze denken dat een vaccin 
het enige middel is om weer een normaal leven te leiden. 
Informeer ook even naar de positieve zaken die tijdens de 
strijd tegen covid-19 boven water zijn gekomen (bv. tele-
werken, minder file …). Daarna wordt het artikel klassikaal 
gelezen.

 Vervolgens wordt de eerste vraag individueel opgelost. De 
leerlingen maken de opdrachten met behulp van het artikel 
en het internet. De tweede opdracht is een kleine klasen-
quête die ook individueel wordt opgelost. De antwoorden 
kunnen achteraf in een klasdiscussie besproken worden. 
Je kan de klas in een pro- en een contrakamp opdelen. Elk 
kamp kan hun zaak bepleiten aan de hand van argumenten. 
De derde opdracht kan in duovorm opgelost worden. Met 
behulp van het internet kunnen de groepjes de correcte info 
vergaren en noteren.

• Tip
 Surf naar  

https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/corona-studie.  
Elke twee weken kan je hier de Grote Corona-enquête 
invullen. De eerstvolgende keer is op 22 september 2020 
(10-22 uur).

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Begrijpen wat je leest
1. 1970 – 2016 – 68 – mens 
2. Bossen kappen voor het hout en om plaats te maken 

voor landbouwgrond. – Moerassen droogleggen om 
steden te kunnen bouwen. – Waterlopen en oceanen 
worden vervuild. – De klimaatopwarming zorgt voor het 
smelten van de ijskappen en het ontdooien van de onder-
grond.

3. WWF: Wereld Natuurfonds. Ze hebben voor een panda 
in hun logo gekozen omdat dit dier met uitsterven be-
dreigd is. Het WWF zet zich in om bedreigde dieren te 
helpen. – Als we de wereldwijde afname van het aantal 
wilde diersoorten willen stoppen, moeten we zorgen 
voor het behoud van de natuur. We moeten stoppen met 
bossen te kappen, moerassen droog te leggen, waterlopen 
te vervuilen en de aarde nog verder te laten opwarmen.

4. Giftige pesticiden gebruiken is verboden, maar deze 
producten maken is wel toegelaten. – Ja, een aantal Bel-
gische bedrijven produceert jaarlijks 5 000 ton verboden 
pesticiden die ze uitvoeren naar 20 landen. Die landen 
beschermen hun gewassen met de Belgische pesticiden 
en deze gewassen komen via import in België binnen. 

5. Thomas De Gendt
 Je moet voldoende afstand houden van elkaar omwille 

van de coronacrisis.
6. eigen antwoorden
7. Bv. Er kwamen veel ramptoeristen kijken naar de aange-

spoelde walvis op het strand.
 Deze prachtige kerk is de trekpleister van dit dorp.
 Een aardbeving richt in de wijde omgeving veel ravage 

aan.
8. Bv. Dit meisje neemt een selfie voor het puin.

3. Geen bescherming nodig?
1. a. Dat is een online vragenlijst over verschillende aspec-

ten van corona georganiseerd door de Universiteit Ant-
werpen. – b. vaccinatie en de mondmaskerplicht in het 
onderwijs – c. bv.

 
2. eigen antwoorden
3. a. polio (kinderverlamming) – b. bv. bof, mazelen, kink-

hoest, rode hond … – c. www.myhealthviewer.be 

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

Sleutel bij de werkbladen



Begrijpen wat je leest (1)

Lees aandachtig pagina 1 van de Kits-krant. 
1. Vul in:
 Tussen  en  nam het aantal wilde dieren met

  % af. Wie is er schuldig? De 

2. Veel dieren sterven uit omdat hun leefgebied vernietigd wordt. 
 Geef 4 voorbeelden hoe dit gebeurt.

  Ï 

 Ï 

 Ï 

 Ï 

3. Van welke organisatie is dit het logo? 
 Waarom hebben ze dit dier in hun logo verwerkt, denk je? 

 Deze organisatie zegt: ‘Willen we het tij keren, dan moeten we inzetten op natuurbehoud.’
 Kan je in je eigen woorden uitleggen wat dat betekent?

4. Sommige Europese landen zijn schijnheilig. 
 Leg uit waarom en gebruik de woorden verboden en toegelaten.

 Is België ook schijnheilig? 
 Gebruik de getallen 5 000, 20 en import. 

5. Wie zei: ‘Ik kon de bierlucht in hun adem ruiken’?

 Waarom was deze persoon daar (terecht) heel boos om?



Begrijpen wat je leest (2)

6. Stel, jij bent burgemeester. 
 Zou jij jonge wielrenners wedstrijden laten koersen?
 Waarom (niet)? 
 Welke veiligheidsmaatregelen zou je invoeren indien je de wedstrijden zou laten doorgaan?

7. Kan je deze woorden in een goede zin gebruiken?

 Ï Ramptoerist: 

 Ï Trekpleister: 

 Ï Ravage: 

8. Bedenk zelf een bijschrift bij de foto onderaan het artikel ‘Selfie met puin’.
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Jan van Eyck leefde in het begin van de vijftiende eeuw. Hij was in die 

tijd wellicht de belangrijkste schilder van Europa. Over zijn geboorte-

jaar en geboorteplaats bestaat geen zekerheid. Maar de meeste bron-

nen vermelden dat hij geboren zou zijn in Maaseik rond het jaar 1390. 

Hij overleed in Brugge in 1441.

Van Eyck zou als schilder zijn opgeleid door zijn oudste broer Hubert. 

Hij begon als schilder van miniaturen. Dit zijn kleine schilderijtjes 

die geschilderd werden in handschriften. In die werkjes waren de-

tails heel belangrijk. Dit zien we in het latere werk van Jan van Eyck 

terugkeren. Ook het naturalisme waarmee de miniaturen geschilderd 

werden, duiken in zijn latere schilderwerken op.

In zijn beginperiode werkte hij als schilder in Den Haag voor Jan Van 

Beieren, de graaf van Holland. Na de dood van de graaf verhuisde Jan 

van Eyck naar Brugge waar hij hofschilder werd aan het Bourgondi-

sche hof. In die tijd werd dat bestuurd door hertog Filips de Goede. 

Filips de Goede was voor van Eyck ook letterlijk een goed man, want 

hij bezorgde hem financiële zekerheid. Van Ecyk werkte niet alleen 

als schilder voor hem, maar ook als diplomaat. Zo maakte hij in op-

dracht van de hertog verre reizen.

Sommige bronnen vermelden Jan van Eyck als de uitvinder van de 

olieverf, andere bronnen spreken dit tegen. Het is wel zeker dat van 

Eyck als een van de eersten de olieverftechniek perfectioneerde. In de 

ontwikkeling van deze techniek heeft hij zeker een doorslaggevende 

rol gespeeld.

Van Eyck was een uitstekend portretschilder. Een van zijn mooiste 

werken is volgens kunstkenners wellicht een zelfportret. De persoon 

op het schilderij De man met de rode tulband zou Jan van Eyck zelf 

zijn. Het lijkt alsof de schilder ons aankijkt en alsof hij zo uit het ka-

der gaat stappen. Dat heeft van Ecyk bewerkstelligt door de intense 

Jan van Eyck: leven en werk (1)
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Jan van Eyck: leven en werk (2)

kleur, het bijzondere gebruik van olieverf en zijn scherpe oog voor 

detail.

Het gebruik van het signeren van kunstwerken ontstond begin vijf-

tiende eeuw. Jan van Eyck was een van de eersten die zijn naam onder 

zijn werk zette, meer bepaald ‘Johannes de Eyck’. Hij voegde er in 

sommige gevallen nog een motto aan toe: ‘Als ich kan’. Dit zou bete-

kenen: ‘Zo goed ik kan’. In enkele werken voegt van Eyck nog tekst 

toe op de lijst rondom het werk.

Er zijn niet zo heel veel schilderijen van Jan van Eyck bewaard. Een 

twintigtal stuks, allemaal gedateerd tussen 1432 en 1439, zijn aan hem 

toegeschreven. Geen wonder dat de expo van Eyck – een optische revo-

lutie in het Museum voor Schone Kunsten in Gent veel belangstelling 

kende. De expo bracht maar liefst de helft van de werken samen, en 

was daarmee de grootste van Eyck-expo ooit. Ondertussen is deze ex-

po afgelopen. De schilderijen van Jan van Eyck zijn nu weer te bewon-

deren in musea over de hele wereld.

Het beroemdste werk van Van Eyck is het Lam Gods, het reusachtige 

altaarstuk dat de Sint-Baafskathedraal in Gent siert. Niet alleen Jan 

maar ook Hubert en misschien ook de derde broer Lambert zouden 

aan dat huzarenstuk gewerkt hebben. Het middenpaneel, met het 

bloedende lam, onderging de afgelopen jaren een ingrijpende res-

tauratie. Daarbij bleek dat onder de toplaag van olieverf een ‘tweede’ 

lammetje zat. Dit lam heeft een veel menselijker gezicht – met name 

dat van de Schepper. Het werk kreeg extra bekendheid door de dief-

stal in 1934 van twee panelen. Het paneel met St-Jan De Doper werd 

vrij vlug terugbezorgd. Het paneel van De rechtvaardige rechters is tot 

op heden niet teruggevonden.

Andere gekende werken zijn: Madonna met kanunnik Joris van der 

Paele, Portret van Margareta Van Eyck, Portret van een man met rode 

tulband (wellicht een zelfportret), De Maagd van kanselier Rolin, De 

boodschap aan Maria.
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Jan van Eyck: leven en werk (3)

Groepswerk

 Opdracht:

 Geef een presentatie over het leven en werk van Jan van Eyck aan de leerlingen van een andere klas.

 Deeltaken:

 Ï Lees de tekst ‘Jan van Eyck: leven en werk’.

 Ï Kleur in elke alinea de belangrijkste woorden in fluo.

 Ï Maak met die fluo-woorden een mindmap (hieronder of digitaal).

 Ï Die mindmap kan je gebruiken bij het presenteren.

 Ï Zoek passende afbeeldingen om je presentatie op te bouwen: een tijdband, prenten van personen, 

 begrippen, en uiteraard van de schilderijen van Jan van Eyck.

 Ï Voorzie één dia over de actuele aanleiding van de presentatie.

 Ï Plaats belangrijke woorden bij de dia’s van je presentatie.

 Ï Verdeel de presentatiebeurten onder de groepsleden.

 Ï Bereid de presentatie voor.

Mindmap

Jan van Eyck



Geen bescherming nodig! (1)

1. Het Kits-artikel gaat over de resultaten van de Grote Coronastudie aflevering 19. 
 Beantwoord deze vragen aan de hand van de info uit het Kits-artikel of wat je vindt op de website van
 de Grote Coronastudie. https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/corona-studie/ 

 a. Wat is de Grote Coronastudie?

 b. Welke twee topics uit de 19de enquête worden belicht in het Kits-artikel?

 c. Zet de gegevens uit de taartdiagrammen in een staafdiagram.

2. Antwoord ja/nee op de volgende vragen. Motiveer telkens je antwoord.
 Achteraf kan je de antwoorden bespreken in een klasdiscussie.

 a. Ik laat me zeker ‘zo snel als mogelijk’ vaccineren tegen covid-19.  JA /  NEE
 Motivatie:

 b. Er zou een ‘vaccinatieplicht’ moeten komen voor een vaccin tegen covid-19  JA /  NEE
 Motivatie:

 c. Men vreest dat er in het begin niet voor iedereen een vaccin beschikbaar zal zijn.   JA /  NEE
 Welke groepen moeten als eerste een vaccin krijgen, volgens jou? Motiveer je keuze.
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Geen bescherming nodig! (2)

 d. Vind jij dat een mondmasker verplicht moet zijn in de klas?  JA /  NEE
 Motivatie:

 Ï Tip: Je kan deze bevraging ook omzetten in percentages en tonen a.d.h.v. een cirkeldiagram.

3. Enkele vragen over vaccinatie in België. (Check op Laatjevaccineren.be)
 a. De meeste vaccinaties zijn niet verplicht, maar worden aanbevolen.
 Voor welke ziekte is er wel een vaccinatieplicht in België?

 b. Som drie ziektes op waarvoor wij een gratis vaccin kunnen laten zetten.

  Ï 

  Ï 

  Ï 

Ï Tip: Je kan deze ziektes in groepjes bespreken: symptomen, gevolgen …

 c. Je kan zelf online raadplegen welke vaccinaties je al gekregen hebt.
 Op welke website kan dit?
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Sluit aan bij de Kits-krant van 17 september 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Waar passeert de Ronde van Vlaanderen niet?
  a. Peyresourde
  b. Paterberg
  c. Oudenaarde

2. Welke dieren hebben voorlopig weinig last van de opwarming van het klimaat?
  a. Dieren die in de poolgebieden leven.
  b. Dieren die in rivieren en beken leven.
  c. Dieren die diep in de zee leven.

3. Welk restaurant staat het hoogst op de lijst van 50 Top Pizza?
  a. La Pizza é Bella
  b. La Piola Pizza
  c. De Superette

4. Wie willen allebei de naam Vooruit gebruiken?
  a. Het Vlaamse Kunstencentrum Vooruit vzw en de Gentse socialisten
  b. Het Gentse Kunstencentrum Vooruit vzw en de Vlaamse socialisten
  c. Het Gentse Kunstencentrum Vooruit vzw en de Gentse socialisten

5. Welke bewering over de Belgen klopt volgens de Grote Coronastudie?
  a. De bereidheid om zich te laten vaccineren tegen covid-19 neemt toe.
  b. De bereidheid om zich te laten vaccineren tegen covid-19 blijft gelijk.
  c. De bereidheid om zich te laten vaccineren tegen covid-19 neemt af.

6. Wie waren de gezichten van het Nederlandse programma Avro's Toppop?
  a. Presentator Ad Visser en danseres Penney De Jager
  b. Presentatrice Penney Visser en danser Ad De Jager
  c. Presentator Ad De Jager en danseres Penney Visser

7. Wat wil de EU op 30 september doen?
  a. Een nieuwe president presenteren.
  b. Een nieuw plan voor het klimaat presenteren.
  c. Een nieuw plan voor asiel en migratie presenteren.

8. Hoe lang is de langste glazen brug ter wereld?
  a. 562 meter
  b. 526 meter
  c. 506 meter

9. Wat is geen eigenschap van schimmelleer?
  a. Het is vederlicht.
  b. Het is doorzichtig.
  c. Het is fluweelzacht.

10. Welk paneel van het altaarstuk De aanbidding van het Lam Gods werd in 1934 gestolen?
  a. De edele heren
  b. Adam en Eva
  c. De rechtvaardige rechters

Kits Nieuwsquiz 2
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