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Uitgewerkte lessuggesties
1. Geen blad op het pad! Of toch?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Bladeren ruimen?’ op pag. 1.
• Motivatie
Heb je het al gemerkt? De dagen worden korter, het
wordt kouder, het is écht herfst geworden! Dat kan je ook
goed zien aan de bomen. Hun bladeren verkleuren en
vallen af. Wat moet je doen met die afgevallen bladeren?
Laat je ze liggen of ruim je ze op? Het Kits-artikel en
de werkbladen geven hierop een antwoord. Kinderen
zijn niet meer zo vaak in de natuur als vroeger. Kennis
over de natuur wordt ook minder vaak doorgegeven
van ouder op kind. Toch mogen we de natuur niet
verwaarlozen! Moeten we ‘de natuur haar gang laten
gaan’ of helpen we een handje? Dat kom je te weten
in deze les! De werkbladen kunnen gebruikt worden
in een les Nederlands: luisteren, lezen en schrijven of
Wereldoriëntatie: natuur.
• Doelstellingen
- De leerlingen halen belangrijke zaken uit een artikel en
gieten ze in een schema.
- De lln. bedenken slogans bij een affiche.
- De lln. kunnen moeilijke woorden opzoeken en verklaren.
- De lln. schrijven een voedselkringloop in hun eigen
woorden op, gebruik makend van signaalwoorden.
- De lln. kunnen bladeren determineren.
• Werkwijze
- Voortaak: Laat de kinderen verschillende afgevallen
bladeren meebrengen.
- Instap: Vraag hun waar ze de bladeren gevonden
hebben. Bespreek wat ouders/grootouders/... doen met de
bladeren in de tuin. Vraag wie het best bezig is: iemand
die alle bladeren in zijn tuin bij elkaar harkt en ze naar
het containerpark brengt of iemand die de bladeren laat
liggen? Waarom zou dit beter kunnen zijn? De leerlingen
mogen dit eerst bespreken met een klasgenootje. Daarna
stellen de duo’s hun argumenten voor aan de rest van de
klas. Noteer de argumenten in twee kolommen op het
bord: ‘pro’ en ‘contra’. Vraag aan de leerlingen hoe ze het
antwoord op deze vraag effectief te weten kunnen komen.
Bespreek hoofdzakelijk deze opties: opzoeken in een artikel
of experimenteren.
- Kern: De leerlingen nemen het Kits-artikel ‘Bladeren
ruimen?’ op pag. 1 erbij. Vraag of ze in dit artikel nog
andere argumenten vinden voor of tegen het laten liggen
van de bladeren. Na het lezen lossen de leerlingen de
eerste twee opdrachten van de werkbladen zelfstandig op.

Dit wordt gevolgd door een klassikale bespreking. Bekijk
samen met de leerlingen dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=rfmifWca3xg
(duur: 1:35) Tijdens het kijken mogen de leerlingen de
derde opdracht invullen. Eventueel bekijk je het filmpje een
tweede keer. Vraag de leerlingen nu wat deze kringloop te
maken heeft met bladeren die afvallen. Nadien moeten ze
aan de hand van de woorden op de tekening de kringloop
uitleggen. Vervolgens nemen de leerlingen hun eigen
bladeren erbij. Ze proberen deze te determineren aan de
hand van opgegeven website. Is het moeilijker om een
blad te determineren dat al verkleurd is? (In principe niet,
want de belangrijkste eigenschappen van een blad zijn nog
steeds zichtbaar: nerven, bladrand ...). Ten slotte vullen de
leerlingen opdracht 5 in.
- Slot: De leerlingen nemen een blanco A4-blad en maken
‘bladdiertjes’ met de meegebrachte bladeren. Zie het
voorbeeld hieronder. Teken er een tekstballon bij en zet
daarin een tip ‘pro bladeren in de tuin laten liggen’. Deze
sprekende bladdieren kan je op een goed zichtbare plaats
in de school ophangen. Neem er foto’s van en zet 1 of 2
bladdiertjes in de schoolkrant, met hun tips. Op die manier
leren ook de overige leerlingen en hun ouders wat ze met
de bladeren in hun tuin moeten doen.

2. Angst en onzekerheid
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Angst en onzekerheid’ op pag. 1.
• Motivatie
Het nieuwe coronavirus heeft een grote impact op het
sociale leven en het mentale welzijn van de mensen. Ook
bij veel jongeren is de angst en onzekerheid nog gegroeid
in vergelijking met de eerste lockdown. Toen voelde alles
misschien nog speciaal aan. Ondertussen is het nieuwe
ervan af, en vallen vooral de vele ongemakken op. De
hobby’s worden weer ingeperkt. Pretparken, bioscopen
en dergelijke zijn maar beperkt toegankelijk. Op de
middelbare scholen dragen de leerlingen de hele dag
een mondmasker. In deze les staan we even stil bij het
‘nieuwe normaal’. Naast het inhoudelijk bespreken van
het Kits-artikel hebben we aandacht voor begrijpend
lezen (vergelijken van twee artikels). De werkbladen
kunnen gebruikt worden in een les Nederlands,
begrijpend lezen en Mens en maatschappij.
• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen verwoorden welke impact het

coronavirus heeft op het sociale leven en het mentale
welzijn.
- De leerlingen verwoorden hun eigen gevoelens bij deze
uitzonderlijke situatie.
- De leerlingen vergelijken de inhoud van twee artikels met
elkaar.
- De leerlingen scheiden de hoofd- van de bijzaken.
• Werkwijze
- Vooraf: Zoek een extra artikel uit een krant of magazine
dat eveneens de impact van corona op het sociale leven en
het mentale welzijn behandelt. Een voorbeeld:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/09/10/hoe-groot-isde-mentale-impact-na-een-half-jaar-coronamaatregele/
Kopieer dit artikel voor elke leerling.
- Instap: Start de les met een open gesprek over het
coronavirus.
- Kern: De leerlingen lezen het artikel op pag. 1 van Kits.
Ze verwerken het artikel zelfstandig aan de hand van de
eerste drie vragen. Dit wordt gevolgd door een klassikale
bespreking. Vervolgens krijgen de leerlingen het extra
artikel. Ze lezen ook dit artikel en verwerken de inhoud
aan de hand van de vierde vraag. Ook dit wordt achteraf
klassikaal besproken. Opdracht 2 wordt individueel
ingevuld en achteraf in kleine groepjes besproken. Voor
opdracht 3 werken de leerlingen in duo’s aan een pc of
tablet met internetverbinding. Eindig met een klassikale
bespreking. Benadruk de mogelijkheden van Awel voor de
leerlingen die zich bijzonder angstig voelen.

3. Van mij!
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Oorlog om een gebied’ op pag. 3.
• Motivatie
Aangezien het nieuws momenteel beheerst wordt door
covid-19 zouden we bijna vergeten dat er wereldwijd
ook nog andere problemen en conflicten zijn. De
onrust tussen de landen Azerbeidzjan en Armenië over
Nagorno-Karabach is onlangs weer opgelaaid. Deze
zorgt na jaren opnieuw voor heel wat ellende, gewonden
en doden. Met dit werkblad gaan we in op de actualiteit,
raken we het vak aardrijkskunde aan en zoeken we naar
voorbeelden in de nabije geschiedenis van oorlogen
omwille van het veroveren van grondgebied. Het
werkblad kan gebruikt worden in een les PAV of MAVO,
Actualiteit of Geschiedenis.

Niveau:

= voor iedereen /

• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken antwoorden op vragen in een artikel.
- De lln. zoeken bijkomende informatie op het internet.
- De lln. berekenen enkele gegevens aan de hand van cijfers.
- De lln. zoeken een voorbeeld uit de geschiedenis i.v.m.
oorlog om een grondgebied.
- De lln. geven een korte presentatie over een conflict.
• Werkwijze
- Instap: Toon de leerlingen dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=bPufy05ma5I. En
toon ook deze kaart:
https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/styles/
liggend/public/content/images/2020/09/29/Nagorno%20
Karabakh%20-%20KAART.png?itok=ZrLGKE_C
De leerlingen proberen te beschrijven waar het
conflictgebied zich bevindt. Eventueel duiden ze dit aan op
de wereldkaart.
- Kern: Dit brengt ons tot het lezen van het artikel ‘Oorlog
om een gebied’. De leerlingen lezen het artikel individueel
en vullen daarna de eerste opdracht van het werkblad
in. Ze vinden de meeste antwoorden in het artikel terug.
Ook het inleidende filmpje bood de nodige informatie. De
tweede opdracht wordt in kleine groepjes aan de computer
gemaakt. De leerlingen vergelijken de twee landen uit het
artikel met België. Het kan interessant zijn om even uit te
leggen hoe het conflict ontstaan is. Een beknopte uitleg
daarover vind je hier:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek_Artsach
De derde opdracht is een spreekopdracht. De klas wordt
opgedeeld in duo’s. Zij gaan op zoek naar een conflict in de
geschiedenis waarbij er gevochten werd om grondgebied.
Aan de hand van een presentatie leggen ze het conflict
bondig uit. De vragen op het werkblad focussen op locatie,
tijd, tegenstanders en de uitkomst. Vraag ook naar de
oorsprong en het verloop van het conflict. Eventueel geven
ze ook het aantal slachtoffers op en de gevolgen van het
conflict. Enkele voorbeelden: Rusland en Oekraïne: de
Krim / de Falklandoorlog tussen het Verenigd Koninkrijk
en Argentinië.
• Tip
Op een grote wereldkaart worden alle conflictregio’s
aangeduid.

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
1. Geen blad op het pad! Of toch?

3. Van mij!

1. voor
Niet: a. op het gazon – Zodat het gras niet verstikt. /
b. in de vijver – Wanneer ze gaan rotten, heeft dit zeer
nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit en eventuele
vissen en planten in het water. / c. op paden – Die
worden er glibberig van.
Wel: a. tussen struiken of in je groentetuin – wormen,
kevers en insecten helpen ze verwerken tot een
vruchtbare laag. / b. hoopjes bladeren her en der in de
tuin – Schuilplaats voor salamanders, egels, kikkers.
EN Vogels kunnen zich te goed doen aan de wormen en
insecten die erin wonen.
2. a. Wil je gezonde bomen? #laat ze liggen / b. Gevallen
blaadjes = gratis mest #laat ze liggen / c. nu laten liggen
= in de zomer minder water #laat ze liggen / d. Blaadjes
op je gazon kan geen kwaad! Teveel? => Verklein ze met
de grasmaaier / e. Nog te veel blaadjes? Gebruik ze als
compost in je groentetuin / f. Verschralen? => Doe aan
hark-fitness, zo maak je een schuilplaats voor egels.
3. chlorofyl = bladgroen / pigment = kleurstoffen
4. Eerst komen afgestorven planten en dieren op de bodem
terecht. Deze trekken bodemdiertjes, bacteriën en
schimmels aan en zij zorgen mee voor de ontbinding.
Uit die ontbinding ontstaan o.a. mineralen. Ten slotte
neemt de grond deze voedingsstoffen opnieuw op en zo
wordt dit een voedingsstof voor plant en dier.
5. 1e kolom: Amerikaanse eik / esdoorn / paardenkastanje
// 2e kolom: populier / okkernotenboom / beuk

1. a. Azerbeidzjan – Armenië / b. Nagorno-Karabach –
1991 – Azarbeidzjan – Armeens / c. Nagorno-Karabach
is een deel van Azerbeidzjan. In 1991 eiste de regio
de onafhankelijkheid op. Ze heeft een eigen regering.
De bevolking is overwegend Armeens. Azerbeidzjan
wil de regio terug. Armenië is bang dat de Armeniërs
onderdrukt zullen worden als Azerbeidzjan de baas
wordt in het gebied. / d. Turkije en Rusland
2. a.

2. Angst en onzekerheid
1. 1. a jongeren
b. Bang en onzeker over de toekomst, onzeker over hoe
het verder moet op school, onzeker over het verminderde
sociale contact door de opgelegde maatregelen.
2. Awel, een hulplijn voor jongeren.
3. Door het contact dat ze hadden met jongeren.
4. eigen antwoord
2. eigen antwoorden
3. 1. Awel is de telefonische en online hulplijn voor
kinderen en jongeren in Nederlandstalig België. Tot
17 mei 2012 was de hulplijn bekend als de Kinder- en
Jongerentelefoon (KJT).
2. Awel is bereikbaar via chat, e-mail, telefoon en een
forum. Er is ook info te vinden over onderwerpen die
jongeren bezighouden.

Azerbeidzjan

Armenië

België

Bakoe

Jerevan

Brussel

Hoofdstad
Vlag

Oppervlakte
Aantal inwoners

86 600 km 2

29 743 km 2

30 528 km 2

10 205 810

3 021 324

11 720 716

Staatsvorm

republiek

republiek

monarchie

Voornaamste
godsdienst

islam

christendom

christendom

b. drie keer zo groot – even groot – evenveel – vier keer
minder
3. eigen antwoorden

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

Geen blad op het pad! Of toch? (1)
1. Lees het artikel ‘Bladeren ruimen?’ op pag. 1.
Beantwoord daarna deze vragen bij het artikel.
Ï Is de schrijver van het artikel voor of tegen het verwijderen van bladeren in de tuin?

Ï Vul dit schema aan.
Waar laat je bladeren
het best NIET liggen?

Waarom?

a.

b.

Staat niet letterlijk in de tekst, maar ik denk dat dit komt omdat

c.

Waar laat je bladeren
het best WEL liggen?

Waarom?

a.

b.

-

2. #Laat ze liggen
Er zijn een aantal redenen waarom je bladeren moet laten liggen.
Schrijf bij elke foto de bijpassende reden.

Foto iStock

Foto iStock

Maak er eventueel een leuke slogan van.

TIP: Hier vind je enkele leuke slogans:
https://www.sint-martens-latem.be/laatzeliggen-afgevallen-bladeren-zijn-goed-voor-uw-tuin

Geen blad op het pad! Of toch? (2)
3. Heb je je al eens afgevraagd waarom bladeren verkleuren?
Bekijk dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=rfmifWca3xg
Noteer 2 belangrijke, maar moeilijke woorden uit het filmpje.
=
=
4. Wat heeft deze voedselkringloop te maken met het Kits-artikel?
Leg uit in je eigen woorden.
Gebruik signaalwoorden (eerst, dan, nadien, ten slotte ...) zodat je verhaal duidelijker wordt.
				

				
				
				
				
				

5. Welke bladeren zijn van de bomen gevallen?
Determineer deze bladeren aan de hand van de determinatietabel op
http://www.bomen-determineren.com

BLAD

BOOMSOORT

BLAD

BOOMSOORT

Angst en onzekerheid (1)
1. Lezen van een artikel
1. De titel van het Kits-artikel is ‘Angst en onzekerheid …’
a. Wie zijn angstig en onzeker?

b. Waarom zijn ze angstig en onzeker?

2. Wat is de bron van dit artikel?

3. Hoe komt de bron aan deze informatie?

4. Lees het artikel dat je krijgt van de leerkracht.
Vergelijk de inhoud van het artikel met die van het Kits-artikel.
Schrijf beknopt de hoofdzaken neer die je nu te weten bent gekomen.

2. En jij?
1. Voel jij je ‘angstig en onzeker omwille van corona’?
Waarom (niet)?

2. Indien je je angstig en onzeker voelt, hoe ga je daarmee om?
© Freepik

Indien niet, heb je tips voor je medeleerlingen?

Angst en onzekerheid (2)
3. Awel
Surf naar de website van Awel.
1. Wat is het doel van deze organisatie?

2. Welke mogelijkheden zijn er om via Awel je problemen te bespreken? (vier)
Ï
Ï

Ï

Foto Awel

Ï

Van mij! (1)

© Freepik

1. Lees het Kits-artikel ‘Oorlog om een gebied’ op pag. 3.
a. Conflict tussen deze twee landen:

en

b. Over welk gebied gaat het?
		 Deze regio riep zijn onafhankelijkheid uit in
		 Dit gebied ligt in
		 De bevolking is voornamelijk
c. Leg nu in je eigen woorden uit waarover het conflict gaat.

d. Welke twee grootmachten lijken zich te willen moeien in dit conflict?
en
2. Aardrijkskunde
Zoek op het internet de nodige informatie om deze tabel in te vullen.
a. Vul in ...

Azerbeidzjan

Armenië

België

Hoofdstad
Vlag

Oppervlakte
Aantal inwoners
Staatsvorm
Voornaamste
godsdienst
b. Schrap wat niet past en vul in.
Ï Azerbeidzjan is ongeveer
Ï Armenië is ongeveer
Ï Azerbeidzjan kent ongeveer
Ï Armenië kent ongeveer

keer zo groot /
keer zo groot /
keer meer dan /
keer meer dan /

keer zo klein / even groot als België.
keer zo klein / even groot als België.
keer minder dan / evenveel inwoners als België.
keer minder dan / evenveel inwoners als België.

Van mij! (2)

© Freepik

3. Spreekoefening
De titel van dit artikel is ‘Oorlog om een gebied’.
In de loop der eeuwen is er al bijzonder vaak gevochten om een stuk land.
Kan je een ander voorbeeld geven waarbij twee landen of volkeren vechten om een stuk land?
Je mag niet meer dan 50 jaar teruggaan in de tijd.
Stel je conflict voor aan de rest van de klas.
Vul eerst deze vragen in.
a. Oorlog tussen
b. Vechten om dit stuk land:
c. Jaartal en periode:
d. Uitkomst van deze oorlog:

e.

f.

en
(duid aan op een kaart)

Kits Nieuwsquiz 4
Sluit aan bij de Kits-krant van 15 oktober 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
Foto Pexels - Michael Mor

se

1. In welk boek lees je wat er onder de bladerlaag op de bodem gebeurt?
a. in het boek Wonderbos
b. in het boek Alles over het bos
c. in het boek Bosweetjes

Foto Pexels - Energipiccom

2. Van welke twee woorden komt het woord ‘instagram’?
a. van ‘instant camera’ en ‘telefoon’
b. van ‘instant camera’ en ‘telegram’
c. van ‘instant telefoon’ en ‘camera’
3. Waartoe leidt de ziekte van Wobbler bij paarden?
a. Ze hebben problemen bij het bewegen.
b. Ze hebben problemen bij het hardlopen.
c. Ze hebben problemen bij het drinken.
4. Hoe heet iemand die in een horecazaak iets eet of drinkt en er zonder te betalen vandoor gaat?
a. een tafelwegloper
b. een tafelschuimer
c. een tafelprofiteur
5. Waarom is het moeilijk om een ringweg aan te leggen rond Anzegem?
a. De bewoners van de Kerkstraat zijn ertegen.
b. De boeren willen niet dat er een weg komt door hun landbouwgebied.
c. Er ligt een groot recreatiepark op de plaats waar de weg moet komen.
6. Welke mislukte uitvinding ligt aan de basis van de Post-it briefjes?
a. een papier waarop je niet goed kon schrijven
b. een plakband die niet bleef plakken
c. een sterke lijm die niet bleef plakken
7. Welke Nobelprijzen worden in Stockholm uitgereikt?
a. allemaal
b. die van natuurkunde, geneeskunde, literatuur en de vrede
c. die van literatuur, natuurkunde, scheikunde en geneeskunde

Niet vergeten:
quiz invullen

8. Wat vormt het grootste probleem als je in de ruimte naar het toilet moet?
a. de piepkleine ruimtes in de raketten
b. de zwaartekracht
c. de onhandige ruimtepakken

10. Wat zie je niet in het GUM?
a. mannequinpoppen
b. skeletten
c. medische instrumenten

Foto Pexels

9. Waar heeft het walvisgezang vooral mee te maken?
a. met het waarschuwen voor gevaar
b. met het verdriet om het overlijden van een partner
c. met het zoeken van een partner

