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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. Een blik op Noord-Korea
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Op een paard in de sneeuw’ op
pag. 3.
• Motivatie
Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met
Noord-Korea, een land in Azië. Noord-Korea heeft een
autoritaire leider: Kim Jong-un. Hij leert zijn volk reeds
van jongs af aan dat hij de grote baas is. Alle kritiek is
verboden en wordt streng bestraft. De inwoners van
Noord-Korea hebben maar weinig contact met de buitenwereld. Omgekeerd weten wij niet veel over dit land, want
er worden zelden journalisten of toeristen toegelaten. De
werkbladen kunnen gebruikt worden in een les Wereldoriëntatie of Actualiteit.
• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen Noord-Korea situeren op de wereldkaart (Azië).
- De lln. weten dat de leider van Noord-Korea, Kim Jongun, een gevaarlijk man is die zijn volk bedreigt en onderdrukt.
- De lln. weten dat Noord-Korea doet alsof het een rijk
land is, maar dat het tegendeel waar is.
- De lln. weten waarom Noord-Korea ruzie heeft met veel
landen (kernwapens).
- De lln. weten dat wanneer Kim Jong-un te paard op
de Paektu rijdt, dat een voorbode is van een belangrijke
boodschap.
• Werkwijze
- Instap: Toon een foto van Kim Jong-un en laat de leerlingen per 2 brainstormen over wie deze man is. Wanneer ze hem niet kennen, mogen ze hun fantasie gebruiken. Ze vullen de eerste vraag van de werkbladen in. Dit
wordt gevolgd door een klassikale bespreking.
- Kern: In dit filmpje ontdekken we wie de man op het
paard is: https://schooltv.nl/video/wat-is-noord-koreavoor-land-arm-streng-en-trots-op-zijn-kernwapens/#q=kim%20jung%20un Bekijk het filmpje klassikaal,
gevolgd door een vrije reactie van de leerlingen. Daarna
wordt het artikel ‘Op een paard in de sneeuw’ klassikaal
gelezen en besproken. Vervolgens worden de werkbladen
per 2 opgelost. Vragen 1, 2 en 3 kunnen worden opgelost

aan de hand van het artikel. Vragen 4 t.e.m. 9 worden
opgelost met behulp van het filmpje. Indien mogelijk
herbekijken de leerlingen per 2 het filmpje tijdens het
invullen van de werkbladen. Dit kan ook klassikaal.
- Slot: Maak zelf een uitbarstende vulkaan!
Stap 1: Meng 400 gram bloem, 300 gram zout, 250 ml
water en 2 eetlepels olie.
Stap 2: Kneed het deeg met je handen en maak er een bal
van.
Stap 3: Duw een glas van 250 ml in de bal. Boetseer het
deeg rondom het glas.
Stap 4: Wacht 8 uur en schilder de vulkaan dan zwart of
bruin aan de buitenkant en oranje of geel aan de binnenkant.
Stap 5: Doe 2 eetlepels zuiveringszout en daarna 1 theelepel afwasmiddel in het glas.
Stap 6: Voeg 30 ml azijn toe.

2. Heilige bloemen, bestaat dat?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Heilige bloemen’ op pag. 1.
• Motivatie
De start van november is altijd even stilstaan bij het leven
en de dood. De herfst is volop aanwezig in het land, de
bomen worden kaal, de dagen worden korter … Al deze
zaken zorgen ervoor dat we wat meer naar binnen keren.
Het moment bij uitstek om onze dierbare overledenen te
herdenken. Dit werkblad past bij de lessen Wereldoriëntatie, Nederlands (begrijpend lezen) en Godsdienst/Zedenleer.
• Doelstellingen
- De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij de artikels.
- De lln. herdenken overleden familie en vrienden op
hun manier.
- De lln. brengen een bezoek aan het kerkhof.
- De lln. werken op een positieve manier samen in
groepsverband.
• Werkwijze
- Voortaak: Laat de lln. een schrijfplankje meenemen van
thuis om hun papieren op te klemmen wanneer jullie het

kerkhof bezoeken.
- Inleiding: Bevraag de leerlingen naar de term ‘Heilige
bloemen’ voordat ze het Kits-artikel hebben gelezen. Verzamel enkele kernwoorden aan het bord d.m.v. een woordenweb. Stuur bij wanneer ze niet meteen in de goede richting
denken.
- Kern: De leerlingen lezen het Kits-artikel op pag. 1. Laat
hen tijdens het lezen de sleutelwoorden aanduiden in beide
artikels; zo kunnen ze straks makkelijker teruggrijpen naar
de antwoorden. Opdracht 2 maken de lln. in duo, de rest is
zelfstandig werk.
- Slot: Sluit gezamenlijk af na het bezoek aan het kerkhof.
Wellicht hebben de lln. nog een aantal vragen. Zorg voor
een veilige sfeer, ga in een kring zitten. Misschien wil
iemand wel iets vertellen over zijn of haar tekening uit opdracht 3.
• Tip
De leerlingen kunnen iets beeldend maken om op het kerkhof neer te leggen. Je kan hen ook een mooi gedicht laten
zoeken om bij iemand neer te leggen (muzisch taalgebruik).

3. Wie leidt onze ploeg?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Nieuwe partijvoorzitters’ op pag. 2
van Kits.
• Motivatie
Na de verkiezingen van mei 2019 zijn vele partijen toe
aan een nieuwe voorzitter. Een nieuwe voorzitter staat
voor de grote uitdaging om de partij de juiste koers te
laten varen. Na een verkiezingsnederlaag of tegenvallend
resultaat is deze uitdaging nog groter dan anders. Deed
de vorige partijvoorzitter het goed of niet? Wat moet de
nieuwe partijvoorzitter anders of hetzelfde doen? Dit
werkblad kan gebruikt worden in een les Actualiteit of

Niveau:

= voor iedereen /

PAV.
• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken antwoorden op vragen in een artikel.
- De lln. zoeken informatie over de Vlaamse partijvoorzitters op.
- De lln. geven hun mening over de prestatie van de partijvoorzitters na de verkiezingsuitslag in mei.
- De lln. duiden aan waarin de sp.a verschilt van de andere partijen.
• Werkwijze
- Instap: Toon dit filmpje:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/19/meyrem-almaci-is-herverkozen-als-voorzitter-van-groen/ en vraag
waarover het gaat. Vraag daarna of de leerlingen weet
hebben van andere voorzittersverkiezingen. Vervolgens
leest een leerling het Kits-artikel ‘Nieuwe partijvoorzitters’ op pag. 2 van Kits voor.
De leerlingen beantwoorden individueel de vragen van
opdracht 1. Ze kunnen alle informatie vinden door de
tekst nogmaals te lezen. De tweede opdracht wordt in
kleine groepjes aangepakt. Informatie wordt opgezocht
op het internet en men komt tot een mening waarin
iedereen in de groep zich kan vinden. Deze meningen
worden later voor de klas gebracht. De derde opdracht
wordt individueel opgelost. Bij de nabespreking kan een
discussie ontstaan over het standpunt van deze partij.
Uiteraard blijft de leerkracht neutraal.
• Tip
De klas kan een simulatie doen door een klasvoorzitter
te kiezen.
- Enkele kandidaten werpen zich op.
- Elke kandidaat stelt een programma voor.
- Alle leerlingen mogen hun stem uitbrengen.

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
2. Heilige bloemen, bestaat dat?

1. Een blik op Noord-Korea
1. eigen antwoord
2. Dangun: stichter van het eerste Koreaanse rijk. – Paektu:
een heilige vulkaan in Noord-Korea. – Kim Jong-il: de overleden vader van Kim Jong-un. – Dangun en Kim Jong-il
zouden geboren zijn op de Paektu.
3. Kim Jong-un stak een verzoenende hand uit naar Zuid-Korea, hun buurland waar ze al meer dan 50 jaar mee in oorlog
leven.
Misschien gaat Kim Jong-un aan Trump vragen om minder
streng te zijn voor Noord-Korea. De VS voeren geen handel
met hen omdat ze kernwapens maken.
4. Kim Jong-un − Azië − ruim 25 miljoen − ruim 1 miljoen −
20 000 − 500 − 70
5.

1. bv. elk jaar dezelfde bloemen, chrysanten, Allerheiligen,
herdenken, speciale geur …`
2. a. kerkhof bezoeken, bloemen plaatsen / b. uit het Grieks
/ c. bv. Allerheiligen – Allerzielen – herdenken – kerkhof
– chrysanten – China – Japan – Europese zeelui … / 		
d. Gouden bloem, want oorspronkelijk waren de bloemen
goudgeel. / e. fout (China) – juist – fout (Japan) – juist –
fout (weinig onderhoud)
3. eigen antwoord
4. bv. We zijn rustig en wandelen op een rustig tempo. We
fluisteren uit respect voor de mensen die overleden zijn.
We blijven op de paden. … / a. – d. eigen antwoorden /
e. bv. crematie (columbarium) of uitstrooiweide

3. Wie leidt onze ploeg?
België

Noord-Korea

3000 Km

6. 27 − ervaring − adviseurs − 5 − gevangenis − onderdrukt buitenlanders − arm
7. Het leger heeft vaak te weinig kogels en veel Noord-Koreaanse piloten zijn niet goed getraind omdat ze te weinig
vliegen.
8. Ze bouwen kernraketten, raketten met een extreem explosieve en vernietigende kracht. Dat is tegen de internationale
afspraken in.
9. Je mag geen foto van Kim Jong-un vouwen, daar staan straffen op.

1. a. De partijvoorzitter is de machtigste persoon van de partij.
Hij bepaalt de koers die men vaart. / b. De partijvoorzitter
wordt verkozen door de leden van de partij. / c. Groen en
PS / d. Groen: Meyrem Almaci won na twee stemrondes. Er
waren twee andere kandidaten. – PS: Paul Magnette was de
enige kandidaat en won de eerste stemronde met meer dan
95 % van de stemmen. / e. Bij de CD&V zijn er maar liefst 7
kandidaten.
2.
Bart De Wever
eigen antwoord ja.
N-VA
CD&V

eigen antwoord

nee

Walter De Donder

Gwendolyn Rutten eigen antwoord

nee

Bart Tommelein

Groen

Meyrem Almaci

eigen antwoord

ja

PVDA

Peter Mertens

eigen antwoord

ja

sp.a

John Crombez

eigen antwoord

nee

Tom Van Grieken

eigen antwoord

ja

Open Vld

Vlaams
Belang

Wouter Beke

Conner Rousseau

3. Bij de sp.a mag geen enkel partijlid mandaten cumuleren.
Dit wil zeggen dat de partijvoorzitter enkel partijvoorzitter
mag zijn en bijvoorbeeld geen senator of volksvertegenwoordiger. Bij de andere partijen mag dit wel.

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

Een blik op Noord-Korea (1)
1. Wie zie je op de foto? Je mag alles opschrijven wat je over deze persoon weet.
Als je hem niet kent, mag je je fantasie gebruiken.

2. Wie of wat zie je op de foto?
Schrijf de correcte naam en een korte beschrijving bij de afbeeldingen. Wat is hun onderlinge verband?

Naam:
Wie is het?

Naam:

Naam:

Wat is het?

Wie is het?

Onderling verband?
3. Wanneer Kim Jong-un te paard de heilige vulkaan oprijdt, is dat vaak de voorbode van een
belangrijke aankondiging.
Wat gebeurde er na een vorig bezoek aan de Paektu?

Wat verwacht men na het recente bezoek van Kim Jong-un aan de heilige vulkaan?

Een blik op Noord-Korea (2)
4. Identiteitskaart van Noord-Korea
Vul in.
Leider
Werelddeel
Aantal inwoners
Aantal militairen
Aantal kanonnen
Aantal legervliegtuigen
Aantal onderzeeboten
5. Situeer Noord-Korea op de wereldkaart: kleur het land ROOD.

België

6. Vul de ontbrekende woorden in:
3000 Km

Toen Kim-Jong-un zijn vader opvolgde, was hij pas
had hij dus helemaal geen

jaar. Toen Kim-Jong-un leider werd,

Hij had

die hem goede raad gaven over hoe hij de dingen het best kon aanpakken. Nu hij

jaar aan

de macht is, heeft hij veel van die mensen aan de kant geschoven, in de

gegooid

of laten vermoorden. Kim Jong-un is een gevaarlijke man die zijn bevolking
Geen van hen mag zomaar het land uit en

mogen niet zomaar binnen.

Noord-Korea doet alsof alles heel erg goed gaat: ze tonen soms beelden van mooie zwembaden,
feestelijkheden … Maar in werkelijkheid is het een

land.

Een blik op Noord-Korea (3)
7. Noord-Korea heeft een indrukwekkend leger, maar schijn bedriegt!
Kan je dit uitleggen?

8. Waarom heeft de Kim-familie met veel landen ruzie?

9. Waar moet je op letten wanneer je een krant koopt in Noord-Korea?

Heilige bloemen, bestaat dat? (1)
1. Waar denk jij aan bij het horen van ‘Heilige bloemen’ in deze periode van het jaar?
Noteer hier waar je allemaal aan denkt.

2. Lees het artikel 'Heilige bloemen' op pag. 1. Los daarna de vragen op.
a. Wat doen mensen zoal op Allerheiligen en/of Allerzielen?

b. Waar komt de naam ‘chrysant’ vandaan?
c. Duid in het artikel de sleutelwoorden aan.
Welke woorden vatten het artikel samen en zijn dus de belangrijkste?

d. Wat betekent ‘chrysant’?

e. Juist of fout? Verbeter indien nodig.
Ruim 2000 jaar geleden werden in Japan al chrysanten gekweekt.
Chrysanten staan in China symbool voor geluk, lang leven en gezondheid.

Deze bloem is het nationaal symbool van China.

Vanaf 1700 brachten Europese zeelui de bloemen mee naar onze streken.

Chrysanten hebben veel water nodig en voedsel. Je moet er echt wel mee bezig zijn.

Heilige bloemen, bestaat dat? (2)
3. Voor wie wil jij de Heilige bloemen neerzetten?
Teken hieronder de plaats waar je dierbare rust en plaats er jouw mooiste chrysanten bij.
Laat je inspireren door de foto van het artikel.

“Ik teken voor jou de t…”
omda
mooiste chrysanten

4. We gaan op stap naar het kerkhof.
Eerst schrijven we een gedragscode neer.
Wat vinden jullie belangrijke attitudes als
je een bezoek brengt aan een kerkhof?
Overleg in groep en noteer.

.

a. We brengen een bezoek aan het kerhof in
b. We wandelen het kerkhof op en voeren enkele opdrachten uit.
Ga op zoek naar een grafzerk waar je even bij stil wil staan.
Graf 1

naam
geboortedatum
datum van overlijden
andere gegevens
c. Wandel verder. Op sommige graven staan spreuken. Noteer er 2 die jij mooi vindt.

d. Niet alle mensen worden begraven. Welke mogelijkheden zijn er nog?

Graf 2

Wie leidt onze ploeg?
1. Zoek de antwoorden van de vragen in het artikel.
a. Wat is de taak van een voorzitter van een politieke partij?

b. Door wie wordt hij of zij verkozen?

c. Welke twee partijen kennen hun nieuwe voorzitter al?

d. Kan je kort schetsen welke weg de nieuwe voorzitters hebben afgelegd om verkozen te worden?
Verduidelijk de verschillen tussen beide.

e. Bij de CD&V zou de voorzitterverkiezing heel wat moeilijker kunnen verlopen. Waarom?

2. Zoek deze informatie op het internet op.
a. Geef voor elke Vlaamse politieke partij de naam van de partijvoorzitter bij de verkiezingen in mei.
b. Geef jouw mening of hij/zij het er goed vanaf heeft gebracht. En zou jij met hem/haar verder willen?
c. Blijft hij/zij voorzitter? (naar alle waarschijnlijkheid)
d. Indien nee, geef dan 1 mogelijke kandidaat.

N-VA

a.

b.

c.

d.

CD&V

a.

b.

c.

d.

Open Vld

a.

b.

c.

d.

Groen

a.

b.

c.

d.

PVDA

a.

b.

c.

d.

sp.a

a.

b.

c.

d.

Vlaams Belang a.

b.

c.

d.

3. Wat is er speciaal aan de voorzitter van de partij sp.a ten opzichte van de andere voorzitters?
Wat mag hij/zij niet wat de andere voorzitters wel mogen?

Kits Nieuwsquiz 5
Sluit aan bij de Kits-krant van 23 oktober 2019.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

Foto Pexels

1. Welke zin is waar?
a. Vanaf 1700 brachten Aziatische zeelui chrysanten naar onze streken.
b. Het woord chrysant komt uit het Grieks en betekent ‘gouden zon’.
c. De chrysant is het nationale symbool van Japan.
2. Wat is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties onder andere een groot probleem?
a. De traditionele methoden waarmee voedsel wordt opgeslagen.
b. De metalen tonnen die als opslagruimte voor voedsel dienen.
c. Dat landbouwers onvoldoende financiële middelen hebben om de broeikasgassen te verminderen.
3. Wat hebben 80 achttienjarigen in een brief aan kroonprinses Elisabeth moeten schrijven?
a. Ze moesten in 20 regels vertellen wat ze gaan doen als ze meerderjarig zijn.
b. Ze moesten in 200 woorden vertellen wat ze wensen voor Elisabeths toekomst.
c. Ze moesten in 20 regels vertellen wat ze voor de toekomst van de wereld en van België wensen.
4. Wat mag je met paddenstoelen uit het bos doen?
a. Georganiseerd plukken en verkopen.
b. Tijdens een wandeling plukken voor je persoonlijke gebruik.
c. Giftige paddenstoelen plukken, zodat niemand anders ze gaat eten.
5. In welke volgorde stuurde Boris Johnson drie brieven naar de EU?
a. 1. Hij vroeg de EU geen uitstel te verlenen 2. Hij vroeg om uitstel maar zonder ondertekening. 3. Hij
stuurde een kopie van de wet die hem verplicht deze brief te sturen.
b. 1. Hij stuurde een kopie van de wet die hem verplicht deze brief te sturen. 2. Hij vroeg de EU geen uitstel
te verlenen. 3. Hij vroeg om uitstel maar zonder ondertekening.
c. 1. Hij vroeg om uitstel maar zonder ondertekening. 2. Hij vroeg de EU geen uitstel te verlenen. 3. Hij
stuurde een kopie van de wet die hem verplicht deze brief te sturen.

7. Wanneer vond de laatste maanwandeling plaats?
a. 50 jaar geleden
b. 52 jaar geleden
c. 47 jaar geleden
8. Wat was belangrijk opdat ballonvaarder Ramses Vanneste twee Belgische records kon breken?
a. Hij heeft 5 dagen niets gegeten, zodat hij minder woog.
b. Hij mocht niet te veel maar ook niet te weinig gas meenemen.
c. Hij heeft Pools geleerd, om met de mensen te kunnen praten na zijn landing in Polen.

Foto Pexels

6. Wie of wat is Dangun?
a. de president van Zuid-Korea
b. een heilige vulkaan in Nood-Korea
c. de stichter van het eerste Koreaanse rijk

