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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
webcode van de laatste Kits-krant in.

Uitgewerkte lessuggesties
1. Bloed redt levens!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Bloed gevraagd’ op pag. 1.
• Motivatie
Bloed redt levens. De leerlingen kunnen nog geen bloed
doneren, maar ze komen wel in contact met veel mensen
die dit kunnen doen: (groot)ouders, tantes en nonkels,
buren ... Het is belangrijk om het bewustzijn rond deze
problematiek bij de lln. aan te wakkeren en hun te doen
inzien dat bloed doneren effectief mensenlevens kan
redden. Als ze volwassen zijn, gaan ze dan misschien
sneller zelf bloed doneren. Deze werkbladen passen in de
vakgebieden Wereldoriëntatie, Actualiteit en Nederlands
(begrijpend lezen).
• Doelstellingen
- De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij een artikel.
- De lln. gebruiken multimedia om tot antwoorden te komen.
- De lln. geven hun eigen invulling aan een poster.
- De lln. werken op een positieve manier samen in
groepsverband.
• Werkwijze
- Inleiding: Bevraag de leerlingen naar hun ervaringen
met bloed doneren en de verkoop van stickers van Rode Kruis-Vlaanderen. Misschien zijn er leerlingen die
al eens mee geweest zijn met een ouder wanneer hij/zij
bloed doneert. Laat deze lln. vrij vertellen. Zorg dat er
naar elkaar geluisterd wordt. Verzamel enkele kernwoorden op het bord aan de hand van een woordenweb.
- Kern: De leerlingen mogen in duo’s het Kits-artikel
lezen en verwerken aan de hand van de werkbladen. Tijdens het lezen duiden ze de sleutelwoorden in het artikel
aan. Zo kunnen ze straks makkelijker teruggrijpen naar
de antwoorden.
- Slot: Steek de koppen bij elkaar en bedenk een manier om de posters te verspreiden. Willen de leerlingen
de straat op? Hangen ze de posters liever op aan de
schoolpoort? Bezorgen ze er eentje aan elke ouder? Maak
concrete afspraken: wie voert wat uit?
Geschatte tijdsduur: min. 50 min.

• Tips
- Via de website van Rode Kruis-Vlaanderen kan je
gratis bruikbare lespakketten downloaden om verder te
werken rond dit thema:
www.rodekruis.be/doe-mee/onderwijs/
- Misschien kan een vrijwilliger van Rode Kruis-Vlaanderen even komen spreken over zijn/haar beroep in de
klas.
- Je kan ook de straat opgaan met de lln. en hen mensen
laten interviewen. Wie geeft er bloed in hun gemeente?
Bezorg de geïnterviewden een zelfgemaakte flyer om hen
aan te moedigen.

2. Stressmeter
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Stressarmband’ op pag. 4.
• Motivatie
De technologie staat niet stil. Wearables zijn helemaal in!
Dat zijn draagbare technologische snufjes die op de markt
worden gebracht. Dit onderwerp zal de leerlingen zeker
interesseren. Daarnaast komen de leerlingen heel wat te
weten over stress. Helaas hebben veel jongeren daar in onze huidige maatschappij last van. Het is belangrijk dat de
leerlingen met stress leren omgaan. Deze les sluit aan bij
de vakgebieden Wereldoriëntatie en Actualiteit.
• Doelstellingen
- De leerlingen weten wat wearables zijn en kunnen er
enkele voorbeelden van geven.
- De lln. weten dat men onderzoek doet naar een stressmeter en ze kunnen uitleggen waarvoor dit apparaat
hulp kan bieden.
- De lln. weten wat stress is en kennen het verschil tussen korte en lange stress.
- De lln. kunnen omgaan met stress door bijvoorbeeld
relaxatieoefeningen toe te passen.
- De lln. beseffen de waarde van privacy.
• Werkwijze
Instap: Meet de hartslag aan de pols. Zet 10 min. lang een
rustig muziekje op. De leerlingen mogen lezen, tekenen,
kleuren of alleen luisteren naar de muziek. Vervolgens meten ze hun eigen hartslag door twee vingers op de binnen-

kant van hun pols te leggen. Wanneer iedereen zijn hartslag
voelt, zeg je ‘start’. De leerlingen tellen hun hartslagen. Na
1 min. zeg je ‘stop’. Nu kennen de lln. hun hartslag, het
aantal slagen per minuut (Normaal voor een kind van 1112 jaar is 80 tot 120 slagen per minuut).
Vervolgens kondig je een dictee aan. De leerlingen nemen
een blaadje om te schrijven. Je dicteert heel snel, zodat de
leerlingen niet genoeg tijd hebben om alles op te schrijven. Daarna moet iedereen afgeven, ook al zijn ze nog niet
klaar. Nu meten de leerlingen hun hartslag opnieuw. Is hij
verhoogd? Hoe komt dat? Wat voelden de leerlingen bij het
opschrijven van het dictee? Hoe noemen we zoiets? (stress)
Vertel dat het dictee enkel bedoeld was om de leerlingen
stress te laten ervaren. Gooi de blaadjes in de vuilnisbak.
- Kern: De leerlingen brainstormen in groepjes van ongeveer 5 lln. over stress. Elk groepje bouwt een woordspin
(vraag 1 op werkblad 1). Een klassikale bespreking volgt:
Korte stress is niet erg, lange stress wel. Het kan een depressie veroorzaken. Daarom zou het handig zijn indien er
een apparaat zou bestaan dat stress kan meten. Vraag de
leerlingen of ze weten of zoiets bestaat. (Men is er momenteel onderzoek naar aan het doen.)
Bekijk dit filmpje klassikaal: https://schooltv.nl/video/
de-buitendienst-waarom-hebben-wij-stress/#q=stress.
Lees daarna het artikel ‘Stressarmband’ op pag. 4 van
Kits. Indien nodig worden zaken verduidelijkt. De overige
vragen van de werkbladen worden in duo’s opgelost. Het
Kits-artikel mag gebruikt worden om dingen op te zoeken.
Dit wordt gevolgd door een klassikale bespreking.
- Slot: Omgaan met stress. Relaxatieoefeningen: vier tellen
inademen met de schouders omhoog, vier tellen uitademen
met de schouders omlaag.
Elkaars schouders en handen zachtjes masseren.
Stressbal maken: Vul een ballon met bloem; gebruik
hiervoor een trechter. Voeg een beetje water toe, zodat de
bloem goed kneedbaar is. Knoop de ballon dicht. Je stressbal is klaar.
• Meer informatie
https://www.mediawijsheid.nl/wearables/

Niveau:

= voor iedereen /

3. Luister naar een kinderstem
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Kindervredesprijs’ op pag. 3.
• Motivatie
Elk jaar wordt de Kindervredesprijs uitgereikt aan een
kind of jongere die zich inzet voor de kinderrechten.
Kinderen zullen een luidere stem krijgen als ze meer
gehoord worden en als de kinderrechten meer onder de
aandacht komen. Ook onze leerlingen kunnen participeren door aandacht te eisen voor bepaalde problematieken
zoals het klimaat, de verkeersveiligheid of de kinderarmoede in ons land. Het werkblad kan gebruikt worden
in een les Actualiteit of PAV.
• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken informatie in een artikel en op
het internet.
- De lln. formuleren een eigen mening rond de Kindervredesprijs.
- De lln. geven informatie over een laureaat van de Kindervredesprijs uit het verleden.
- De lln. sommen enkele kinderrechten op.
- De lln. linken organisaties aan bepaalde kinderrechten.
• Werkwijze
- Instap: Toon dit filmpje aan de klas:
https://www.youtube.com/watch?v=h_mOUP_lLJ8.
Vraag daarna aan de leerlingen in welke domeinen en op
welke plaatsen kinderen zoal gehoord proberen te worden. Waar zijn zij zeer bezorgd om? Schrijf de verschillende antwoorden op het bord en laat ze staan tot aan
het einde van de les.
- Kern: De eerste opdracht van het werkblad wordt individueel opgelost. De antwoorden op de vragen worden
gezocht in het artikel en op het internet. Er wordt tevens
gevraagd een eigen mening te formuleren. Daarna kan
er klassikaal gereageerd worden op de mening van enkele leerlingen. De tweede opdracht wordt in duovorm
gemaakt. De informatie over de huidige laureaten wordt
opgezocht in het artikel of op het internet. De leerlingen
kiezen eveneens een laureaat uit het verleden die hen erg
raakt. Enkele leerlingen presenteren hun laureaat aan de
rest van de klas. Bij de derde opdracht wordt er klassikaal gebrainstormd over de kinderrechten. Elke leerling
stelt een top 3 van kinderrechten op. Daarna stel je een
klassikale top 3 op. Link aan elk van deze kinderrechten
een organisatie die zich ervoor inzet.
• Tip
Kies een organisatie die opkomt voor bepaalde kinderrechten en kijk wat je met de klas kan doen om aandacht
te trekken voor deze bepaalde organisatie.

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
1. Bloed redt levens!
1. Bv. Rode Kruis-Vlaanderen heeft dringend bloed nodig. –
Voor sommige bloedgroepen is de toestand kritiek. – Massale oproep om bloed te komen geven. – Bloed geven mag
vanaf 18 jaar. – Bloed kan mensenlevens redden!
2. eigen creativiteit
3. a. eigen antwoord afhankelijk van de woonplaats / b. nee –
ja – nee – ja – nee – ja – nee – ja – ja – nee / c. 4 – 2 – 5 – 3
– 1 / d. met o.a. begeleiding, onthaal, organisatie en coördinatie, opleiding en vertaling
4. liter – donor – bloedbank – vier – stoffen – bloedcellen –
plasma – witte – mensenlevens
geel = te zoeken woorden
groen = fopwoorden

4. stappenteller, hartslagmeter …
5. Stressmeter: 1 000 mensen droegen 5 dagen lang een wearable vol sensoren.
6. Het zou een hulp kunnen zijn in de geneeskunde. Men
zou de psychische toestand van patiënten van op afstand
kunnen volgen en stress/depressies kunnen voorkomen.
7. Koffiedrinken veroorzaakt meer stress dan alcohol drinken. Mensen zonder depressie hebben stress wanneer een
probleem zich stelt, deze stress verdwijnt wanneer het
probleem is opgelost. Bij depressieve mensen is stress niet
gekoppeld aan een probleem.
8. Je afreageren: roepen, in een kussen slaan, sporten. Met
iemand praten. Een dagboek bijhouden. Relaxatieoefeningen.
9. stappenteller, smartglasses, hartslagmeter, slaapmeter,
huisdier-tracker, kind-tracker
10. bv. Als je de gemeten gegevens deelt via sociale media, is
het mogelijk dat deze informatie wordt doorgegeven aan
derden.
11. bv. ‘De huilmeter’: Hij meet wanneer er een huilbui op
komst is en vangt de tranen op.

3. Luister naar een kinderstem

2. Stressmeter
1. bv. lange stress, korte stress, probleem, depressie, toets,
niet genoeg tijd, te laat komen, zenuwachtig, hartkloppingen, maagpijn, slecht slapen, snel huilen, snel boos
worden, pesten …
2. Apparaten die allerlei zaken van je lichaam meten. Ze
zien eruit als een polshorloge.
3. De letterlijke vertaling uit het Engels is draagbaar.

1. a. KidsRights / b. Ze komt op voor kwetsbare kinderen en
voor de rechten van kinderen. / c. Hij wordt uitgereikt aan
een kind dat zich op dappere wijze inzet voor kinderrechten.
/ d. Den Haag / e. eigen antwoord
2. a. 2005 / b. Nkosi Johnson / c. Hij streed tegen de uitsluiting
van kinderen met hiv/AIDS in de Zuid-Afrikaanse maatschappij. / d. 1. Greta Thunberg: Zij krijgt de prijs omdat ze
meer dan 1,4 miljoen kinderen overhaalde om te strijden
voor het klimaat. – eigen antwoord / 2. Divina Maloum: Zij
richtte een organisatie op die probeert te voorkomen dat
kinderen worden ingezet door gewapende groepen in Kameroen. – eigen antwoord – 3. eigen antwoord
3. a. hier vind je een overzicht van alle kinderrechten:
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten
b. – d. eigen antwoorden

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

Bloed redt levens! (1)
1. Vat het artikel samen in 5 druppels bloed. 1 druppel = 1 samenvattende zin.
Duid eerst de sleutelwoorden in het artikel aan.
(Wie)
(Wat)
(Hoe)
(Waarmee)
(Waarom)
2. De toestand is kritiek.
Zelf kan je nog geen bloed geven, maar je kan wel helpen door een warme oproep te lanceren.
Maak de mensen warm, doe hen de voordelen inzien. Ontwerp een affiche of flyer.
3. Surf naar www.rodekruis.be/bloed en ga op zoek!
a. Zoek het dichtstbijzijnde afnamecentrum om bloed te doneren en noteer het adres.

b. Mag je bloed geven als ...

… je ouder bent dan 66 jaar?
… je transgender bent?
… je vorige week ook geweest bent?
… je op reis bent gegaan naar de Belgische kust?
… je vorige maand geopereerd bent?
… je eergisteren een tand hebt laten vullen?
… je zwanger bent?
… je 6 maanden geleden een tatoeage liet plaatsen?
… je een tekenbeet hebt gehad, maar die wel verwijderde binnen de 24 uur?
… je vorige week drugs genomen hebt?
c. Hoe gaat bloed doneren juist in zijn werk?
Rangschik van 1 tot en met 5. 1 = eerste stap.
afname: effectief bloed, plasma of plaatjes geven
medische vragenlijst: je geeft info over je gezondheidstoestand
bijdrinken: je vochtbalans moet weer herstellen, je krijgt een drankje
medisch onderzoek: controle door de arts die de vragenlijst overloopt
registratie: je meldt je aan met je identiteitskaart

½ jA ½ NEE
½ jA ½ NEE
½ jA ½ NEE
½ jA ½ NEE
½ jA ½ NEE
½ jA ½ NEE
½ jA ½ NEE
½ jA ½ NEE
½ jA ½ NEE
½ jA ½ NEE

Bloed redt levens! (2)
d. Hoe kan je als vrijwilliger ondersteunen? Geef 5 manieren.

Kijk naar https://schooltv.nl/video/de-bloedbank-bloed-geven-om-anderen-te-helpen/#q=bloed
en ga in het letterrooster op zoek naar de antwoorden op de vragen.

In totaal stroomt er 5 tot 6

bloed door je lichaam.

Bloed kan je krijgen van een
Bij de

.
kan je vrijwillig bloed laten afnemen.

Je kan niet eindeloos bloed doneren. Je kan dit

keer per jaar doen.

Bloed wordt nooit in z’n geheel aan mensen gegeven.
De verschillende

worden eerst van elkaar gescheiden.

Als het bloed gescheiden is, krijg je 3 zaken: rode
en
Bloed kan

bloedcellen.
redden.

, bloed

Stressmeter (1)
1. Maak een woordspin:

STRESS

2. Wat zijn wearables en hoe zien ze eruit?

3. Waarom heeft men deze apparaten ‘wearables’ genoemd, denk je?

4. Geef enkele voorbeelden.

5. Welke wearable testen ze momenteel uit aan de Universiteit van Leuven? Hoe gaat die test in zijn werk?

6. Waarvoor zou deze wearable een hulp kunnen zijn?

7. Welke conclusies trekt men na het onderzoek?

Stressmeter (2)
8. Hoe kan je omgaan met stress?
Bedenk 5 tips.
) 1:
) 2:
) 3:
) 4:
) 5:
9. Herken jij deze wearables?
Noteer de juiste naam onder de foto’s.
Kies uit het kader.
stappenteller • huisdier-tracker • hartslagmeter • smartglasses • slaapmeter • kind-tracker

			

			
10. Wat denk jij?
Zijn wearables een gevaar voor onze privacy, of niet?

Stressmeter (3)
11. Wat als … je een wetenschapper/uitvinder was?
Welke (nog onbestaande) wearable zou jij uitvinden?
Wat zou hij meten in ons lichaam?
Hoe werkt hij?
Teken je wearable, geef hem een naam en noteer kort zijn functie en werking.

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Tekening:

Functie:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Werking:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Luister naar een kinderstem (1)
1. Over de prijs
Wat? Door wie? Aan wie? Waar?
Zoek de antwoorden in het artikel of op deze website: https://kidsrights.org/nl/?noredirect=nl_NL
a. Welke organisatie reikt de Kindervredesprijs uit?
b. Wat doet deze organisatie?
c. Aan wie wordt deze prijs uitgereikt?
		
d. Waar wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt? (behalve in 2005 en 2018)

e. Vind jij het een goed/slecht idee om deze prijs uit te reiken? Formuleer waarom.

2. Over de laureaten
De antwoorden op deze vragen moet je zoeken op het internet.
a. In welk jaar werd de eerste Kindervredesprijs uitgereikt?
b. Aan wie werd de prijs toen toebedeeld?
c. Waarom ging de prijs naar deze jongere?
d. Nu stellen we onszelf dezelfde vragen over de laureaten van 2019.
Daarnaast kiezen we een laureaat uit het verleden voor wie we deze 3 vragen ook beantwoorden.
Jaartal
Wie?

Afbeelding

Waarom heeft hij/zij
deze prijs gekregen?

Waarom inspireert
deze persoon jou (niet)?

Laureaat 1
2019

Laureaat 2
2019

Gekozen laureaat

Luister naar een kinderstem (2)
3. Over kinderrechten
a. Welke kinderrechten ken je?
Probeer er zo veel mogelijk op te sommen.

b. Maak een top 3 van de kinderrechten die jij het belangrijkst vindt.
1.
2.
3.
c. Stel daarna een klassikale top 3 op.
1.
2.
3.
d. Zoek klassikaal een organisatie die zich bezighoudt met deze specifieke kinderrechten.

Kits Nieuwsquiz 4
Sluit aan bij de Kits-krant van 10 oktober 2019.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Welke overeenkomst ondertekenden de Franse regering en de speelgoedsector?
a. Speelgoed mag niet meer blauw of roze zijn.
b. Speelgoed mag niet meer volgens geslacht ingedeeld worden.
c. Als een klant een geschenk voor een meisje zoekt, mag het personeel ook speelgoed voor een jongen voorstellen.
2. Wat is gestegen volgens het jaarlijkse rapport over de geboortes in Vlaanderen?
a. het aantal kinderen met downsyndroom
b. het aantal jonge moeders
Foto Pexels

c. het aantal keizersneden
3. Waarom werd Jozef De Veuster in 2005 tot ‘Grootste Belg Aller Tijden’ verkozen?
a. Omdat hij erg lang was.
b. Omdat hij op het eiland Molokai huizen en kerken heeft gebouwd en de zieke mensen heeft verzorgd.
c. Omdat hij vaak ezelsoren op zijn hoofd kreeg.
4. Wat moeten mysteryshoppers onder andere doen?
a. Problemen in een winkel oplossen.
b. Nieuwe producten testen.
c. Erop letten of de verkopers glimlachen naar de klanten.
5. Wat eisen natuurverenigingen na de mysterieuze verdwijning van Naya?
b. Dat er een nieuwe wolvin wordt overgeplaatst.
c. Dat er meer camera’s worden opgehangen.
6. Waarom krijgt een meisje uit Kameroen de internationale Kindervredesprijs?
a. Omdat ze een organisatie oprichtte die het strijden voor het klimaat ondersteunt.
b. Omdat ze een organisatie oprichtte die wil verhinderen dat kinderen soldaat moeten worden.
c. Omdat ze een organisatie oprichtte die klimaatkampen organiseert.
7. Wat is één conclusie van het onderzoek in verband met wearables?
a. Mensen blijken meer te stressen wanneer ze koffiedrinken dan wanneer ze alcohol drinken.
b. Bij mensen met een depressie blijkt de stress gekoppeld te zijn aan een probleem.
c. Bij ‘gewone’ mensen is er een stress-piek wanneer een probleem opduikt.
8. Welke decors kan je niet ontdekken bij Smile Safari?
a. een gigantische poes en plastic paardjes
b. grote taarten en kleurrijke muren
c. kleurrijke muren en een gigantisch ei

Foto Pexels

a. Dat er een verbod komt op jacht in het wolvengebied.

