
Uitgewerkte lessuggesties
1. Spelen: gevaarlijk of risicovol?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Minder ‘Pas op’ en ‘Niet doen’ op 

pag. 1.
• Motivatie
 Het artikel in Kits roept de vraag op wanneer spelen 

gevaarlijk wordt en wanneer het uitdagend maar wel 
risicovol is. In een tijd waarin actief spel in het gedrang 
komt en de roep naar stijgende bewegingscultuur almaar 
luider klinkt, is dit zeker een onderwerp om even bij stil 
te staan. Aan deze thematiek koppelen we het schilderij 
De Kinderspelen van Pieter Bruegel (2019 is ten slotte het 
Bruegeljaar!).

• Doelstellingen
 - De leerlingen verwoorden wat gevaarlijk spel is, wat risi-

covol spelen is.
 - De lln. omschrijven de kwaliteiten van een speeltuig.
 - De lln. nemen actief deel aan een groepsgesprek.
• Werkwijze
 Start de les met het lezen van het artikel ‘Minder ‘Pas 

op’ en ‘Niet doen’’ op pag. 1 van Kits. Laat de leerlingen 
individueel de tekst verwerken aan de hand van het eer-
ste werkblad. Daarna mogen de leerlingen in groepjes bij 
elkaar zitten. In een gesprek kunnen ze hun antwoorden 
met elkaar delen en vergelijken. Vervolgens werken de 
leerlingen in hetzelfde groepje het tweede werkblad af. 
Voor de laatste opdracht beschikken ze over een zo groot 
mogelijke afbeelding van De Kinderspelen.

• Tip
 Spreek af met de leerkracht bewegingsopvoeding om 

na deze les(sen) in de schoolbuurt naar een plek te gaan 
waar de leerlingen zelf uitdagend en risicovol (maar niet 
gevaarlijk) spel kunnen bedenken en spelen.

 

2. Buitenland 
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pag. 3: ‘Buitenland’.
• Motivatie
 Dagelijks komen we in contact met de actualiteit. Hetzij 

via sociale media, het nieuws op tv of radio of in de krant. 
Je kan zelf beslissen of je een artikel interessant vindt 
om te lezen aan de hand van de titel. Maar ook door de 
opbouw van een artikel in alinea’s en tussenkopjes, en 
met een bijpassende foto, zorgt de auteur ervoor dat je 
geïnteresseerd bent om te lezen (en verder te lezen). Door 
inzicht te krijgen in de structuur van een artikel, leren 
de leerlingen gemakkelijker artikels lezen. In opdracht 1 
krijgen ze zicht op de lay-out van artikels. Door opdracht 
2 zullen ze de kracht van een goed gekozen kopje leren 
kennen en mogen ze artikels zelf beoordelen. Nadien gaan 
we dieper in op de inhoud van de artikels. Door opdracht 
3 leren de kinderen de inhoud van een tekst structureren 
in een schema. Dit schematiseren van teksten komt van 
pas bij ‘leren leren’. Door opdracht 4 leren de kinderen in 
een tekst zoeken naar de precieze verwoordingen. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen zoeken, selecteren en verwerken op een 

doelbewuste en efficiënte manier informatie uit een arti-
kel.

 - De leerlingen gaan met elkaar in gesprek over de op-
bouw van een artikel. 

 - De leerlingen herkennen de structuur van verschillen-
de soorten teksten.

 - De leerlingen beoordelen teksten op hun waarde. 
• Werkwijze
 Instap: Voordat de leerlingen de Kits-krant krijgen, vraag 

je hen welk buitenlands nieuws vorige week in de kijker 
stond. Probeer te komen tot de klimaattop. Vraag hen wat 
ze er over weten. Laat hen naar dit filmpje kijken (of luiste-
ren indien je geen digitaal bord hebt):  
https://nieuws.vtm.be/buitenland/greta-thun-
berg-pakt-met-boze-speech-wereldleiders-aan?refer-
rer=https://www.google.be/ Nu vullen de leerlingen oefe-
ning 1 van het werkblad individueel in. Zodra ze klaar zijn, 
bespreken ze met hun buur waarom ze een bepaalde volg-
orde kozen. Geef de leerlingen de Kits-krant en laat hen 
controleren of ze de volgorde van het artikel juist hadden. 
Bespreek in een klasgesprek eventuele andere opties zodat 
de lln. kunnen uitleggen waarom ze bepaalde onderdelen 
in een andere volgorde zouden schrijven. 

 - Kern: Nu kijken de leerlingen naar de kopjes van de arti-
kels. Vertel hen dat een goed gekozen titel ervoor zorgt dat 
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je het artikel wil lezen of niet. Laat de kinderen individueel 
invullen welke kopjes ze uitnodigend vinden en welke 
niet. Bespreek daarna klassikaal welke titels het meest in 
de smaak vallen en waarom. Nadat je de kopjes besproken 
hebt, lezen de lln. de artikels en vullen ze in hoeveel punten 
ze elk artikel zouden geven. Bespreek klassikaal waarop ze 
zich baseerden voor hun punten. 

 Bespreek ook: - in hoeverre het kopje een goede referentie 
was voor het artikel. - bij welk artikel ze verrast waren 
door de inhoud. - welk artikel ze liever lazen dan verwacht. 
Eventueel bespreek je ook: - de lay-out met ondersteuning 
van een passende foto. - het lettertype.

 Vertel hen dat jullie nu dieper ingaan op 2 artikels. De leer-
lingen lezen deze artikels grondiger. De opdrachten bij vra-
gen 3 en 4 helpen hen daarbij. Ze mogen deze individueel 
invullen. Zwakkere lezers kan je de opdrachten per 2 laten 
invullen. Bespreek nadien klassikaal. 

 - Slot: 2 mogelijkheden:
 1. Laat de leerlingen zelf een artikel schrijven over het fail-

lissement van Thomas Cook. 
 Een goede website over het schrijven van een artikel: 

https://sites.google.com/a/webkwestie.nl/hoe-maak-ik-
een/home/artikel-schrijven 

 Mogelijke inspiratiebron: https://www.travelpro.nl/tho-
mas-cook-boekte-hele-bruiloft-via-thomas-cook-ze-be-
loofde-een-verrassing-vanwege-mijn-naam/

 2. Bekijk de foto’s van de tetrischallenge op  
https://www.hln.be/ihln/internet/de-tetrischallen-
ge-gaat-viraal-hulpdiensten-delen-fascinerende-fo-
to-s-van-uitgeklede-voertuigen~a9aa18bd/

 De leerlingen stallen de dingen uit hun boekentas uit op 
eenzelfde manier en maken een luchtfoto ervan.

3. De actualiteit uitgelicht
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Vlaamse kranten doen het goed’ 

op pag. 1.
• Motivatie
 De sociale media zijn alomtegenwoordig. Iedereen wordt 

overspoeld door een onophoudelijke stroom van infor-
matie. Het wordt steeds moeilijker om het ‘echte’ van het 
‘valse’ nieuws te onderscheiden. Het is dan ook belang-
rijk om de leerlingen hier attent op te maken. Om hen 
aan te leren kritisch te zijn met informatie. Probeer hen 
wegwijs te maken in de media. Daarbij is het belangrijk 
dat ze verschillende tekstsoorten kunnen onderscheiden.

• Doelstellingen
 - De leerlingen geven informatie over een artikel weer.
 - De lln. staan kritisch tegenover informatie.
 - De lln. zoeken correcte informatie op. 
 - De lln. maken gebruik van allerlei bronmateriaal. 
 - De lln. leggen het verschil uit tussen een column en een 

artikel.
 - De lln. schrijven zelf een tekst volgens de richtlijnen 

van een tekstsoort. 
• Werkwijze
 - Instap: Laat het artikel ‘Vlaamse kranten doen het 

goed’ op pag. 1 individueel lezen. Vervolgens lossen de 
leerlingen oefening 1 individueel op. Bespreek. Hou een 
kringgesprek: Volgen jullie de actualiteit? Hoe doen jullie 
dat? Waarom vind je dat belangrijk? Wat is ‘ fake news’ 
of nepnieuws? Hoe kan je nepnieuws herkennen? Wat is 
het gevaar als mensen nepnieuws geloven? Hoe wordt nep-
nieuws gebruikt/misbruikt? Hoe kan je het onderscheiden 
van de andere berichten?  

 Bekijk met de leerlingen dit filmpje: ‘Uitgeklaard: Fake 
news’: 1, 2, 3 KLAAR op Onderwijs - Het Archief: 
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/1263381. (Om 
dit filmpje te bekijken, heb je een account nodig.) Be-
spreek dit na. Vergelijk de antwoorden die gegeven wor-
den in het filmpje met de antwoorden van de leerlingen.

 - Kern: Verdeel de leerlingen in groepjes van 4. Voorzie 
per groep verschillende nieuwsbronnen: kranten, maga-
zines, nieuwssite ... Laat de leerlingen over deze vragen 
discussiëren: Op welke manieren verschillen deze nieuws-
bronnen van elkaar? Hoe wordt het nieuws gebracht? 
Verwerkt de auteur zijn eigen mening? Hoe is een artikel 
opgebouwd? Wat vinden jullie een betrouwbare bron? 
Waarom is een bron betrouwbaar of niet? Daarna lossen 
ze in groep oefening 2 op.

 - Slot: Lees een column uit een krant of tijdschrift voor. 
Vraag wat het verschil is tussen een column en een arti-
kel. Verdeel de klasgroep in duo’s. Laat de leerlingen op 
zoek gaan naar een column. Ze lossen de volgende vra-
gen op: Wat is het doel van de tekst? Wat wil de auteur 
bereiken? Hoe brengt de auteur zijn visie over? Wat zijn 
de 5 belangrijkste woorden/zinnen in de column? Hebben 
de leerlingen deze vragen beantwoord? Dan gaan ze sa-
menzitten met een ander duo. Ze bespreken hun bevin-
dingen. Daarna maken ze individueel oefening 3. Wil je 
deze oefening uitbreiden? Dan kan je een echte klaskrant 
genereren op: www.krantenmaker.be. 

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Spelen: gevaarlijk of risicovol?
1. 1. Ze leren zichzelf kennen, ze leren grenzen verleggen, ze 

durven risico te nemen, ze ontwikkelen hun creativiteit.
 2. losliggende stenen, scherpe stenen, scherpe uitsteeksels, 

tamelijk hoog
 3. Een boomstam kan gebruikt worden voor springoefenin-

gen en evenwichtsoefeningen.
 4. lichamelijk letsel door veelvuldig gebruik (duim), versla-

ving, minder beweging
 5. eigen antwoord
 6. a. voor tweede kleuter: gevaarlijk, omdat ze in hun ont-

wikkeling nog niet toe zijn aan boomklimmen
 voor zesde leerjaar: risicovol, maar haalbaar (eventueel mits 

voorzien van veiligheidstouwen, om een groter veiligheids-
gevoel te garanderen)

 b. loszittende takken, te veel uitstekende scherpe punten 
kunnen voor gevaar zorgen

 7. bv. loszittende tegels, oneffen tegels, plassenvorming bij 
regen …

2. Dit speelgoed laat veel bewegingsvormen toe: schommelen, 
glijden, klimmen, springen … Het speelgoed werkt ook im-
provisatiespel in de hand: 2 huisjes, allerlei toebehoren …

 gevaar: loszittende delen, schroeven die loskomen …
3. eigen antwoorden

2. Buitenland
1. 6: alinea 3 – 5: onderkop – 4: alinea 2 – 2: intro – 1: kop – 

3: alinea 1 
2. eigen antwoord
3. Curryworst – Herta Heuwer – 1949 – Berlijn – Britse sol-

daten – tomaten en currypoeder + worst – medewerkers 
– verkoop  

4. 1. fout (enkel internationale wedstrijden) – 2. juist – 3. 
juist – 4. fout (vermomd als man in stadion) – 5. juist – 6. 
juist – 7. juist – 8. fout (voor vrouwen) 

3. De actualiteit uitgelicht
1. a. De Vlaamse kranten hebben samen ruim vier miljoen le-

zers. Dat is een stijging van vijftien procent.
 b. Er zijn veel moderne media. Daar kunnen mensen info 

raadplegen (vaak gratis). Je zou denken dat ze eerder daar 
nieuws vergaren. 

 c. Er is veel nepnieuws. Daarom raadpleegt de Vlaming be-
trouwbare bronnen. Dit zijn kranten, het tv- en radionieuws. 

2. a. Dit nieuws is verzonnen. 
 b. Mensen willen er geld mee verdienen. Mensen willen an-

dere mensen beïnvloeden.
 c. Er staat geen auteursnaam bij het bericht. Er is veel recla-

me in. Er wordt geen bron vermeld. 
 d. eigen antwoord
3. eigen antwoorden

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

Sleutel bij de werkbladen



Spelen: gevaarlijk of risicovol? (1)

1. Bij het Kits-artikel

 1. Waarom is het goed dat kinderen risico’s moeten nemen bij het spelen?

 

 

 2. Wanneer kan een muurtje ‘gevaarlijk’ zijn?

 

 

 3. Waarom kan een omgevallen boomstam in de buurt van de school een boeiend, risicovol speeltuig zijn?

 

 

 4. Wat vind je gevaarlijk aan computerspelletjes?

 

 

 5. Ga je akkoord met deze stelling en waarom (niet)?

 “Bij het spelen moeten we ervoor zorgen dat kinderen zich geen pijn doen.”
      Akkoord

      Niet akkoord

 Omdat 

 

 6. In de tuin van de school staat een boom.

 Juf Lien van de tweede kleuterklas laat de kleuters in de boom klimmen.
 Gymjuf Ella laat de leerlingen van het zesde leerjaar in de boom klimmen.

   a. Wat vind je van deze activiteit voor beide klassen? Risicovol of gevaarlijk?

   b. Wanneer kan dit een gevaarlijke activiteit zijn?



7. Zijn er op de speelplaats van de school zaken die gevaar inhouden bij het spelen?

 

 

2. Een klimtoren
 Bespreek onderstaand speelgoed. Noteer kort je antwoorden.
 Wat vind je boeiend en uitdagend aan dit speelgoed? 
 Kan het speelgoed ook gevaarlijk zijn? 
 Welke aanpassingen zou je doorvoeren?

 

 

 

 

 

 

3. Bekijk het schilderij De Kinderspelen van Pieter Bruegel.
  a. Welke 2 spellen vind je boeiend en uitdagend?

 

 

 

 

 

 b. Zie je ook een spel dat gevaarlijk kan zijn? 
 Wanneer kan dit spel gevaarlijk zijn?

 

 

 

Spelen: gevaarlijk of risicovol? (2)
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Buitenland (1)

1. Artikel 1 
 a. Zet het artikel in de juiste volgorde. 
 Noteer voor elk onderdeel van het artikel een cijfer van 1 t.e.m. 6.
 b. Noteer na elk onderdeel 1 van deze termen: kop – onderkop – intro – alinea 1 – alinea 2 – alinea 3. 

 c. Welke foto past het best bij dit artikel? 

2. Welk artikel op deze pagina spreekt je het meest aan? 
 Kreeg je door het ‘kopje’ zin om het artikel te lezen. Zet een kruisje bij het juiste gezichtje. 
 Lees dan de artikels en geef elk artikel punten op 10.

Wie wél speechte, was de Zweedse Greta Thunberg. Ze was naar New York gezeild, 
dus zonder CO2-uitstoot? Thurnberg was woedend op de wereldleiders: ‘Jullie heb-
ben me mijn dromen en mijn kindertijd ontnomen met jullie lege woorden. Er zijn 
mensen die afzien en er zijn mensen die sterven. Hoe durven jullie! Alles waarover 
jullie kunnen spreken, is geld in sprookjes over eeuwige economische groei. 
Sprookjes
Onder meer Japan en Brazilië stuurden hun kat. Ook de Verenigde Staten hadden 
geen vertegenwoordiger aangekondigd. President Trump dook wel op, maar hij 
nam het woord niet. 
Hoe durven jullie!
Enkel vertegenwoordigers van landen die concrete maatregelen aankondigden, 
mochten speechen. Ze moesten zeggen wat ze nù gaan gdoen om de CO2-uitstoot 
te verminderen. Bedoeling was om van elkaar te leren.
Verenigde staten / In New York kwamen deze week tientallen wereldleiders samen 
voor een nieuwe klimaattop. ‘We zijn hier niet om te praten’, zei secretaris generaal 
Guterres van de VN. ‘We hebben genoeg gepraat. We gaan niet onderhandelen. 
Want met de natuur onderhandel je niet.’

Tekst Kop

Curryworst       / 10

# tetrischallenge       / 10

Thomas Cook stopt ermee       / 10

Stadionverbod voor vrouwen afgezwakt       / 10

‘Hoe durven jullie!’       / 10



Buitenland (2)

3. ‘De Terugkijker’ 
 Vul het schema aan! 

 Ï eerste = verkocht door Duitse 

 Ï 19

 Ï winkeltje in 

 Ï levensmiddelen ruilen met 

 Ï pikante saus met  en  + gegrilde 

  Ï 9  Ï productie en 

4. ‘Stadionverbod voor vrouwen afgezwakt’ 
 Lees het artikel. Kruis aan: juist of fout!

1. De toelating geldt voor alle wedstrijden.

2. Fifa is het acroniem voor Fédération Internationale de Football Association.

3. De Iraanse minister van Sport heeft het verbod opgeheven.

4. Een vrouw kreeg onlangs een gevangenisstraf omdat ze zich verkleed had als voetbalspeler.

5. Doordat vrouwen worden toegelaten in het stadion, moeten veranderingen aangebracht worden.

6. In tegenstelling tot de president zijn de conservatieve geestelijken niet enthousiast over een 
volledige opheffing van het verbod. 

7. Eén van de voorschriften van de FIFA is gelijke behandeling voor mannen en vrouwen.

8. Er komt bij de wedstrijden aparte politiebewaking voor mannen.



De actualiteit uitgelicht (1)

1. Begrijpend lezen 
 Lees het artikel ‘Vlaamse kranten doen het goed’ op pag. 1 van Kits. 
 Beantwoord de vragen.
 a. Hoeveel lezers hebben de Vlaamse kranten samen? Wat is het verschil ten opzichte van een jaar geleden? 

 

 b. Waarom is dat onverwacht?

 

 c. Wat is een mogelijke oorzaak hiervan? 

 

 

2. Nepnieuws
 a. Wat is nepnieuws? 

 

b. Waarom wordt er nepnieuws verspreid? Geef 2 verschillende redenen. 

 

 c. Hoe kan je nepnieuws onderscheiden? Geef 3 aandachtspunten. 

 

  

d. Maak zelf nepnieuws
 Bekijk een actueel nieuwsitem op de site van www.deredactie.be. 
 Controleer de bron. Ga na of deze informatie ook wordt verteld op andere sites. 
 Lijst daarna de feiten van het bericht op. 

 Onderwerp:
 Feiten:



De actualiteit uitgelicht (2)

 Maak nu zelf nepnieuws. Pas de feiten aan en giet ze in een nieuw artikel. 
 Schrijf tussen 10 en 15 zinnen. 

3. Artikel – column

 Een artikel is een tekst in een krant, tijdschrift, nieuwsbrief of op een website. Het behandelt een bepaald
 onderwerp. Dit artikel is gestaafd op feiten, resultaten van een onderzoek of geeft een gebeurtenis weer.
 Deze tekst is non-fictie. Hij is objectief.

 Een column is een tekst in een krant, tijdschrift, nieuwsbrief of op een website. Een column verschijnt regelmatig.
 Bijvoorbeeld wekelijks of dagelijks. De schrijver speelt in op de actualiteit. Hij/zij vertelt zijn persoonlijke
 ervaringen of verwerkt zijn/haar mening in het stukje. Een column is niet objectief.

 Zoek een artikel dat je interessant vindt. Schrijf hierover een column van minstens 15 zinnen. 
 Hou deze richtlijnen in je achterhoofd: 

 Ï Wat is het doel van je tekst? Ik wil 

 Ï Wie wil je bereiken? 

 Ï Waar wil je dat je tekst verschijnt? 

 Ï Hoe zal ik mijn visie over dit onderwerp overbrengen?

 Ï Noteer 5 woorden die in je column moeten voorkomen. 

 



De actualiteit uitgelicht (3)

 Neem een kladschrift en werk je tekst uit. Zorg voor een goede opbouw. 
 Probeer je visie zo persoonlijk mogelijk te vertellen. 
 Doe dit aan de hand van eigen ervaringen. 
 Werk aan je tekst. Schrappen en herbeginnen hoort erbij. 
 Ben je klaar? Schrijf je tekst hier over.



Sluit aan bij de Kits-krant van 26 september 2019.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wie zegt dat spelen zonder risico oersaai is?
  a. onderzoekers van de Universiteit Gent
  b. onderzoekers van de Arteveldehogeschool in Gent
  c. onderzoekers van de Gentse Academie

2. Welke opleiding volgde Isabelle Cuyt vier maanden lang?
  a. een basisopleiding tot kapper
  b. een basisopleiding tot kok
  c. een basisopleiding tot administratief bediende

3. Hoe wil de Voetgangersbeweging de omgeving van de schoolpoort veiliger maken?
  a. Ze wil geen autoverkeer meer op minder dan 50 meter van de schoolpoort. 
  b. Ze wil geen parkeerplaatsen meer op minder dan 50 meter van de schoolpoort.
  c. Ze wil geen stopplaatsen voor bus en tram meer op minder dan 50 meter van de schoolpoort.

4. Wat zegt Artikel 12 van het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’?
  a. Ieder kind heeft recht op bescherming.
  b. Ieder kind heeft recht op een eigen mening.
  c. Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan.

5. Hoe heet de president van Iran?
  a. Asadi
  b. Hassan Rowhani
  c. Ali Khamenei

6. Welke saus maakte de worsten van Herta Heuwer heel succesvol?
  a. een saus op basis van currypoeder en paprika’s
  b. een saus op basis van tomaten en currypoeder
  c. een saus op basis van komijnpoeder en tomaten

7. Welk spelletje spelen ratten graag met mensen?
  a. standbeeldje
  b. tikkertje
  c. verstoppertje

8. Wanneer maakte de ziekte aids veel slachtoffers?
  a. in de jaren 60 en 70 van vorige eeuw
  b. in de jaren 80 en 90 van vorige eeuw
  c. in de eerste tien jaar van deze eeuw
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