
Uitgewerkte lessuggesties
1. Beenderen van het skelet
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘800 skeletten’ op pag. 2.
• Motivatie
 We gebruiken het Kits-artikel over opgegraven skeletten en 

beenderen als uitgangspunt voor een les over ‘de beenderen 
van het skelet’. Deze les sluit aan bij het vak Mens en maat-
schappij, onderdeel ‘Het menselijk lichaam’.

• Doelstellingen
 - De leerlingen geven de hoofdgedachte van een tekst weer.
    - De lln. verbinden inhoud van een tekst en inhoud buiten 

de tekst (vergelijken van vroeger en nu).
    - De lln. benoemen de beenderen van het skelet.
• Werkwijze
 Start de les met het Kits-artikel op pag. 2. De leerlingen 

werken per twee: één leerling leest de tekst en vertelt de 
hoofdgedachte aan de tweede leerling. Daarna leest de 
tweede leerling de tekst en hij/zij beoordeelt de hoofdge-
dachte van de eerste leerling. Indien er op school een skelet 
aanwezig is, wordt dit gebruikt om de beenderen te benoe-
men. De namen van de beenderen worden gelinkt aan reële 
contexten (bv. renners breken vaak een sleutelbeen, voet-
ballers dragen scheenbeenbeschermers …) Daarna  wordt 
het werkblad ingevuld (eventueel met opzoeken).

2. Opwarming van de aarde
• Niveau:
• Sluit aan bij de artikels ‘Uit het klimaatakkoord’ (pag. 3) en 

‘Frida’s coole klimaatboek’ (pag. 4).
• Motivatie
 De opwarming van de aarde en de klimaatverandering zijn 

thema’s die wekelijks het nieuws halen. Ze laten het meren-
deel van de leerlingen niet onberoerd. Het gaat tenslotte 
om hun toekomst. Aan de hand van de artikels en het 
werkblad staan we stil bij deze problematiek.

• Doelstellingen
 - De leerlingen geven beknopt weer hoe de opwarming van 

de aarde veroorzaakt wordt.
 - De lln. sommen enkele gevolgen van de klimaatverande-

ring op.
 - De lln. verwoorden oplossingen.

 - De lln. geven gegevens uit een artikel weer.
• Werkwijze
 - Vooraf: Laat de leerlingen een artikel zoeken en lezen 

over de opwarming van de aarde en/of de klimaatverande-
ring. Vraag om dit artikel mee te brengen naar de les.

 - Instap: Start de les met het opbouwen van een woorden-
veld rond het thema ‘opwarming van de aarde’. De leerlin-
gen mogen dit in groepjes van 4 of 5 doen. De leerlingen 
delen hun voorkennis met elkaar. Daarna tonen ze het 
meegebrachte artikel aan elkaar. Vervolgens wordt in elk 
groepje het Kits-artikel op pag. 3 gelezen. De leerlingen 
verwoorden hun mening over de beslissing van Donald 
Trump.

 - Kern: Aansluitend vullen de leerlingen in duo’s het werk-
blad in. Dit wordt gevolgd door een korte nabespreking.

 - Slot: Op de site van Kits staat een filmpje over Frida’s 
coole klimaatboek. Surf naar www.kits.be, vul de code in en 
klik op ‘Filmpjes’. Het boek verscheen begin oktober 2019. 
Je vindt het in elke Vlaamse boekhandel of via  
www.eenhoorn.be.

3. Biodiversiteit
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige Kits + ‘De natuur in balans’.
• Motivatie
 Als er één onderwerp is dat niet meer uit de media weg te 

denken is, is het wel het klimaat. Er wordt heel veel over 
gepraat, maar weten we eigenlijk wel wat het inhoudt, en 
wat de gevolgen zijn als we niet snel actie ondernemen? 
In dit dossier gaan we dieper in op biodiversiteit, tips om 
de biodiversiteit te helpen beschermen en het belang van 
de bij. Met de conferentie van de Verenigde Naties over 
klimaatverandering (Madrid, 2-13 december 2019) in het 
vooruitzicht, zullen het belang en de urgentie van acties 
die bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering weer 
overal opduiken! Het is belangrijk om een bewustzijn bij de 
kinderen te creëren! Zij zijn de toekomst! 

• Doelstellingen
 - De leerlingen ordenen informatie (bv. m.b.v. signaalwoor-

den) voor een beter begrip.
 - De lln. vatten een eenvoudige tekst beknopt samen.
 - De lln. zoeken op een doelbewuste en efficiënte manier 
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informatie uit artikels, en selecteren en verwerken die.
 - De lln. weten dat de mens de aanwezigheid van organis-

men beïnvloedt.
 - De lln. illustreren de wet van eten en gegeten worden aan 

de hand van een voedselketen.
 - De lln. kunnen met concrete voorbeelden uit hun omge-

ving illustreren hoe mensen op positieve of negatieve wijze 
omgaan met het milieu.

 - De lln. tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het be-
sef dat de mens voor zijn levensbehoeften ervan afhankelijk 
is.

• Werkwijze
 - Instap: Vraag aan de leerlingen of ze het woord biodiver-

siteit kennen en kunnen verklaren. Indien niemand het 
antwoord weet, kan je het woord in 2 opdelen: bio (~ biolo-
gie) en diversiteit (~ divers). Vertel aan de leerlingen dat het 
WWF een interessant filmpje over biodiversiteit gemaakt 
heeft. Kennen de leerlingen het WWF en weten ze wat zij 
doen? www.youtube.com/watch?v=SfUuGzcAvfE Na het 
bekijken van het filmpje lezen de leerlingen de tekst ‘Wat is 
biodiversiteit?’. Hierna vullen ze de eerste 2 onderdelen van 
het eerste werkblad in.  

 Extra: Vraag de leerlingen achteraf om aan de hand van het 
schema of de woordenspin een antwoord te geven op de 
titelvraag: ‘Wat is biodiversiteit?’ Deel de klas op in duo’s, de 
leerlingen vertellen hun uitleg aan elkaar. 

 - Kern: Laat de leerlingen raden waarover het volgende 
artikel (‘Verstoord evenwicht’) kan gaan. Vervolgens lezen 
de lln. dit artikel en lossen vraag 3 op. Vraag hun achteraf 
wat er gebeurt als de piramide wordt zoals B (= een ver-
stoord evenwicht). (Dan zullen de bovenliggende balkjes ook 
verkleinen.) Vraag de leerlingen welk effect dit heeft op de 
mens. Vervolgens vullen ze de andere onderdelen van vraag 
3 in m.b.v. de tekst. Voor vraag 4 lezen de lln. zelf het arti-
kel ‘Zelf aan biodiversiteit doen’. Ze vullen de 5 puntjes in. 
En ze bedenken alleen of per 2 nog extra ideetjes. Nadien 
duiden ze met de duimpjes aan welke zaken ze zelf kunnen 
doen en welke zaken ze moeilijk vinden. Vraag hun wat ze 
al doen en wat ze nog meer kunnen doen. Om vraag 5 in te 
vullen, moeten de leerlingen deze artikels lezen: ‘Belangrijke 
bij’ en ‘Bijenweetjes bijeen’. Stel klassikaal de vraag waarom 
bijen zo belangrijk zijn en laat de lln. achteraf de weetjes 
verbinden. Wie snel klaar is, kan ook ‘Bijen helpen’ lezen. 
Extra: Een interessant filmpje van een bezig bijtje vind je op 
www.kits.be – klikken op Voor Kits’ers, code invullen en 
kijken maar!

 Differentiatietips: 
  - Groepswerk waarbij je zwakkere lezers bij sterkere lezers 

zet en stap voor stap de uitleg geeft en dan de groepjes zelf 
aan het werk laat gaan.

 - Groepjes maken met sterke lezers die volledig zelfstandig 
aan het werk gaan terwijl jij met de minder goede lezers de 
opdrachten samen maakt. (Laat de kinderen zelf beslissen 
wie in welke groep wil zitten. Vaak hebben kinderen een 
goed beeld van wat wel of niet lukt.) 

 - Slot: 3 mogelijkheden: 
 Beeld: Laat de kinderen een affiche maken waarop ze enkele 

tips uit de les op een creatieve manier verwerken. Hang deze 
affiche op een goed zichtbare plaats op de speelplaats of aan 
de klas! 

 Spreken: Verdeel de leerlingen in groepjes. Laat hen voor-
bereiden om uitleg te geven over biodiversiteit en wat wij 

kunnen doen om die te beschermen. Vraag aan de collega’s 
van de andere klassen of jouw leerlingen in hun klas langs 
mogen komen om daar een ‘spreekmomentje’ over biodiver-
siteit te houden. 

 Schrijven: Laat de leerlingen een titel bedenken en een ver-
haal schrijven bij de prent in bijlage. (boek Eten tijgers gras 
- Hyeon-Jeong An) 

4. Krantenartikels uitspitten
• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige pag. 1 van Kits. 
• Motivatie
 Met deze werkbladen gaan we in op alle artikels op pag. 1 

van Kits. De inhoud van de artikels is zeer divers en raakt 
een heleboel thema’s waarrond de leerlingen kunnen wer-
ken. Genoeg stof tot eventuele discussie. Sommige opdrach-
ten moeten individueel worden aangepakt, andere in kleine 
groepen of in klasverband. Bij elk artikel hebben we een 
inhoudsvraag en een meer persoonlijke vraag voorzien. Dit 
werkblad kan gebruikt worden in een les PAV of actualiteit 
binnen een andere les.

• Doelstellingen
 - De leerlingen. zoeken antwoorden in artikels.
 - De lln. stellen een WWF-project voor.
 - De lln. leggen uit wat Zwarte Vrijdag is. 
 - De lln. argumenteren waarom ze met een bepaalde ‘feest-

dag’ niet meedoen.
 - De lln. duiden percentages aan op een taartdiagram.
 - De lln. geven aan waarom ze (g)een rijbewijs willen halen.
• Werkwijze
 Toon deze afbeelding, http://trumantrash.com/wp-content/

uploads/2018/01/TT-cartoon29-web-NL-1-640x452.jpg, en 
vraag de leerlingen of ze weten wat er zich allemaal afspeelt 
in de actualiteit. Je kan hier een kort klasgesprek aan koppe-
len. Zijn de leerlingen geïnteresseerd in de actualiteit, enkel 
in bepaalde onderwerpen, of helemaal niet? Wie van de klas 
is ook actuafoob? Waarom? Laat de leerlingen enkele actuele 
onderwerpen opsommen. Noteer ze eventueel op het bord. 
Wie kan er meer over vertellen, wie niet?

 Ga nu over naar de Kits-krant en de werkbladen. De eerste 
opdracht wordt in kleine groepjes gemaakt. Voor vraag 
a. worden de antwoorden gezocht in het artikel. Voor de 
b-opdracht zoekt elke groep een WWF-project dat te ma-
ken heeft met het verdwijnen van een diersoort in de regio. 
Het project wordt voorgesteld aan de rest van de klas. De 
tweede opdracht wordt individueel opgelost. Ook hier staat 
het antwoord van de a-vraag in het artikel. Het antwoord op 
de b-vraag komt ter discussie in de klas. De derde opdracht 
wordt individueel opgelost door antwoorden te zoeken in het 
artikel. De laatste opdracht wordt eerst individueel opgelost. 
Achteraf gaan we na wie van de klas pro rijbewijs is en wie 
contra. Er kan spontaan een discussie in de klas ontstaan.

• Tip
 Maak een actualiteitskrant van de school en/of de regio. 

De leerlingen bundelen feiten waarvan ze zeker zijn dat ze 
recent gebeurden, hetzij binnen hun eigen entourage, hetzij 
binnen de school of de gemeente. Ze schrijven elk een kort 
artikel over 1 van deze feiten en maken een eigen actuali-
teitskrant. Dat kan met deze website:  
https://www.krantenmaker.be/

Niveau: = voor iedereen / = iets moeilijker



1. Beenderen van het skelet
1. De doden werden vroeger in lagen begraven. De doden 

werden vroeger vaak in onderaardse kelders begraven. 
Nu worden de doden soms gecremeerd. Assen worden 
bewaard in een urne of worden uitgestrooid.

2. 1 schedel, 2 sleutelbeen, 3 schouderblad, 4 spaakbeen,  
5 ellepijp, 6 borstbeen, 7 ribben, 8 wervelkolom,  
9 heiligbeen, 10 staartbeen, 11 heupbeen, 12 dijbeen,  
13 knieschijf, 14 scheenbeen, 15 kuitbeen

2. Opwarming van de aarde
1. brandstoffen - broeikasgassen - CO2 - de warmte van de 

zon
2. smeltende ijskappen, stijgend waterpeil van oceanen en 

zeeën, klimaatveranderingen, meer natuurrampen, uit-
sterven dier- en plantensoorten …

3. de auto minder gebruiken, zuinig omspringen met ener-
gie …

4. zonne-energie, windenergie, waterenergie, bio-energie
5. 1. Bijna 200 landen spraken maatregelen af om de opwar-

ming van de aarde tegen te gaan.
    2. De VS kondigden aan dat ze uit het Klimaatakkoord 

van Parijs wilden stappen.
    3. Trump vindt dat de opwarming nog meevalt en dat 

specifieke maatregelen niet nodig zijn.
    4. in november 2020 

5. eigen antwoord

3. Biodiversiteit
1. 1. leven / afwisseling, verschil, verscheidenheid 
 2. soorten levende wezens op aarde / zwammen en mi-

cro-organismen 
 3. ecosysteem / afhankelijk / bos
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 4. afhankelijk van biodiversiteit binnen bepaalde ecosys-
temen / zuiver water, medicijnen, kleding, brandstof

 5. ongeveer hetzelfde 
3. A
  1. aardbevingen – bosbranden
  2. ontbossing (=> aardverschuivingen die vruchtba-

re landbouwgrond onbruikbaar maken) – vervuiling 
(=> klimaatverstoring) – overbevissing – overbegrazing 
– we gebruiken alle natuurlijke bronnen op – we geven de 
aarde niet de tijd om zich te herstellen

4. minder vlees eten – geen bedreigde diersoorten op het 
menu zetten – bloemen zaaien – bijen lokken – compos-
teren – bioproducten kopen

5. boodschappen doen met een papieren tas of mand – sa-
men de buurt schoonmaken – geen exotische dieren 
kopen – minder broeikasgassen uitstoten – voor bio-cos-
metica kiezen – eigen antwoorden

6. 6-8: meter per seconde snelheid – 85 km: gemiddelde 
afstand per dag – 1 000-2 000: aantal darren (mannetjes) 
– 1: aantal koninginnen in een bijenkorf – 27: (min) duur 
bijenvlucht  – 30 000-60 000: aantal werkbijen in een bij-
enkorf – 500 000: aantal eitjes die de bijenkoningin legt 
in haar leven – 13 vluchten: aantal vluchten per dag – 7 
gram: gewicht honing per seizoen

4. Krantenartikels uitspitten
1. a. verschijnen: steenmarter, oehoe, das, vos, buizerd – ver-

dwijnen: bunzing, egel, kleine vos, kievit / verschijnen: ze 
eten alles of passen zich gemakkelijk aan veranderingen aan 
– verdwijnen: door veranderingen in de natuur / b. eigen 
antwoord

2. a. Het was de vrijdag na Thanksgiving, en dat is een nationa-
le feestdag waarop dank wordt gezegd voor de oogst. – b. De 
meeste Amerikanen krijgen op Black Friday een extra vrije 
dag. Dan kunnen ze uitgebreid kerstinkopen doen. Winke-
liers bieden immers hun producten aan met flinke kortin-
gen. – c. eigen antwoord

3. a. Daklozen slapen op straat of in de noodopvang, thuislo-
zen zijn gehuisvest via OCMW ’s of in onthaalhuizen. – b. 

4. a. strengere voorwaarden, dalend enthousiasme bij jongeren 
b. eigen antwoord

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

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

Sleutel bij de werkbladen



Beenderen van het skelet
1. Bij het artikel
 De doden werden vroeger anders begraven dan nu. Omschrijf enkele verschillen.

 

 

 

 

 

2. Beenderen van het skelet
 Geef bij elk nummer de juiste naam van het bot.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Opwarming van de aarde
1. Wat veroorzaakt de opwarming van de aarde?
 - Gezinnen, vervoer en industrie verbranden 

 - Zo ontstaan  in de atmosfeer.

 - Het meest bekende van die gassen is  : koolstofdioxide.

 - De gassen houden  binnen de atmosfeer. 
 (zoals het dak van een broeikas de warmte binnen een broeikas houdt).
 - Daardoor koelt de atmosfeer minder af en wordt de aarde opgewarmd.
2. Noteer enkele gevolgen van de opwarming van de aarde.

 

 

 

 

 

    

3. Geef voorbeelden om de uitstoot van gassen te verminderen.

 

 

 

4. Geef voorbeelden van alternatieven voor de vervuilende brandstoffen.

    

 

 

5. Bij het Kits-artikel op pag. 3
 1. Wat houdt het Klimaatakkoord van 2015 in?

 

 

 2. Wat besliste de Amerikaanse president Donald Trump in 2017?

 

 

 3. Waarom besliste Trump dit?

 

 

 4. Wanneer zal die beslissing uitgevoerd worden?

 

 5. Geloof jij dat de opwarming van de aarde een groot probleem vormt voor mens en milieu?

  



Biodiversiteit (1)

1. Studerend lezen
 Vul het schema aan met woorden uit het artikel.
 Biodiversiteit? 
 1. Woordverklaring: bio =     

     diversiteit =   

 2. Wat? alle 

 = dieren, planten, 

 3. Verwijst naar? staat van  

 = geheel van levende wezens die op een bepaalde manier samenleven.

 +  van elkaar om te overleven.

  Voorbeeld? 

Noteer de cijfers op de juiste plaats.
1. De plant maakt bladeren van de voe-
dingsstoffen. 
2. De wortels zuigen water op. In water 
zitten voedingsstoffen. 
3. Bodemdiertjes maken humus van dode 
bladeren en dieren. 
4. Rupsen eten bladeren.
5. De koolmees gaat dood.
6. Schimmels en bacteriën maken van hu-
mus mineralen. Dit zijn voedingsstoffen 
voor planten. 
7. Een koolmees eet rupsen. 
8. Bladeren vallen af in de herfst.
9. Aaseters eten dode dieren

 4. Mens =  van  binnen bepaalde

 

 Voorbeeld? productie van  ,  ,

  ...

 5. Biologisch evenwicht = leven in een ecosysteem =  



Biodiversiteit (2)

2. Maak van dit schema een mindmap!
 Gebruik tekeningen, kleurtjes, sleutelwoorden ... zodat je in één oogopslag de belangrijkste punten van de tekst
 kan zien. Je wordt al op weg geholpen. 

3. Voedselpiramide!
 Welke afbeelding is correct? Omkring A of B! 

 MAAR ... Verstoord evenwicht! 

 1. Natuurlijke oorzaken:  of 

 2. Mens: -  (=>  )

     -  (=>  )

     -  

     -  

     - 

     - 

4. Wat kunnen we doen ...
 Teken de 6 opties die ze in het artikel ‘Verstoord evenwicht’ geven!

A B

Biologisch evenwicht Woordverklaring

Wat?

Biodiversiteit

Bio

Diversiteit

Wat?

Voorbeeld

Ecosysteem

Mens



5. Wat kan je zelf doen? 
 Iedereen kan op zijn eigen niveau iets doen ... Noteer de 5 tips die verderop in het dossier beschreven staan.
 Bedenk nog 2 zaken die jij zelf kan doen! 
 Kleur het duimpje naast de tips waar jij zelf aan kan werken! 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

6. Bijen
 Verbind de bijenweetjes correct! 

   6 - 8 •  • aantal vluchten per dag
   85 •  • (m/sec) snelheid
   1 000 - 2 000 • • aantal eitjes die de bijenkoningin legt in haar leven
   1 •  • aantal darren (mannetjes)
   27 •  • (km) gemiddelde afstand per dag
   30 000 - 60 000 • • aantal werkbijen in een bijenkorf
   500 000 •  • aantal koninginnen in een bijenkorf 
   13 •  • (gram) gewicht honing per seizoen
   7 •  • (min) duur bijenvlucht

Biodiversiteit (3)



Biodiversiteit (bijlage)



Krantenartikels uitspitten (1)

1. Wilde dieren in opmars
 a. Zoek op in het artikel. 
 Zet elk dier in de juiste categorie.

   bunzing - steenmarter - oehoe - das - egel - kleine vos - vos - buizerd - kievit

 

 Geef een reden waarom dieren verdwijnen of opnieuw verschijnen in onze regio.

 Verschijnen: 

 

 Verdwijnen: 

 

 b. Ga naar de website www.wwf.be en kies een dier dat bedreigd is in onze regio en dat je raakt. 
 Hoe komt het dat die diersoort bedreigd is?

 

 Welk project kunnen we steunen om dit te voorkomen?

 

2. Zwarte Vrijdag
 a. Wat was Zwarte Vrijdag oorspronkelijk?

 

 

 b. Wat is het nu? 

 

 

 c. Welk(e) in het leven geroepen feest of dag vind jij persoonlijk te ver gaan?
 Kortom, waar doe jij niet aan mee? Waarom niet?
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Verschijnen Verdwijnen



Krantenartikels uitspitten (2)

3. Meer thuis- en daklozen in Brussel
 a. Geef het verschil tussen een dakloze en een thuisloze. 

 

 

 b. Zet de percentages van de verschillende categorieën in een taartdiagram.

4. Een rijbewijs? Niet voor mij!
 a. Geef 2 redenen waarom de interesse voor het behalen van een rijbewijs daalt.

 

 

 b. Geef 2 redenen waarom je voor een rijbewijs zou willen gaan. 
 Indien je geen rijbewijs wil halen, geef je 2 redenen waarom niet.
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Sluit aan bij de Kits-krant van 14 november 2019.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Waarom gaat het aantal van de kleine vos achteruit?
  a. Door de lichtvervuiling ’s nachts, want hij is een nachtvlinder.
  b. Omdat hij wordt opgegeten door steenmarters, vossen, dassen en buizerds.
  c. Omdat hij graag op grote brandnetels zit, maar deze worden verdelgd door de mens. 

2. Er worden steeds minder rijexamens afgelegd. Welke reden vind je niet in het artikel?
  a. Het is te moeilijk en te duur.
  b. Een auto is geen statussymbool meer.
  c. Jongeren geven hun geld liever uit aan reizen.

3. Hoe heetten de zonen van de zus van Karel de Grote?
  a. Ritsaert, Writsaert, Adelaert en Reinout
  b. Maarten, Wout, Stan en Lander
  c. Dat staat niet in het artikel. 

4. Wat werd onder de Sint-Baafskathedraal in Gent gevonden?
  a. wel 5 000 skeletten
  b. zo’n 700 kilogram losse botten
  c. Een kerkhof dat van de middeleeuwen tot 1748 gebruikt werd.

5. Wat betekent de term ‘afkoelperiode’?
  a. Dat is de periode na een klimaatopwarming. De Amerikaanse president is zeker dat er binnen een paar jaar 

zo’n periode begint.
  b. Dat is de tijd waarin een land moet wachten om uit het Klimaatakkoord van Paris te kunnen stappen.
  c. Deze periode maakt deel uit van de klimaatverandering. Terwijl het in sommige landen heet wordt, zijn 

andere aan het afkoelen.

6. Waarvoor demonstreren de mensen in Libanon onder andere?
  a. voor godsdienstvrijheid en vrije meningsuiting
  b. voor meer maatregelen ter bescherming van het klimaat
  c. voor betere scholen en ziekenhuizen en schoner drinkwater

7. Wie noemt Donald Trump een ‘flukker’?
  a. Barack Obama
  b. Frida in haar klimaatboek
  c. Demonstranten die willen dat de VS niet uit het Klimaatakkoord stappen.

8. Wat is geen verschil tussen gewone koekjes en ruimtekoekjes?
  a. Ruimtekoekjes moeten in een speciale houder geplaatst worden.
  b. Het deeg heeft speciale ingrediënten, anders kunnen ze niet in de ruimte worden gebakken.
  c. Er kan slechts één ruimtekoekje per keer worden gebakken.
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Sluit aan bij de Kits + 2-krant van 14 november 2019.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welke verklaring over het ecosysteem van het bos is fout?
  a. Pissebedden, wormen en duizendpoten eten dode dieren en bladeren.
 Zo helpen ze de bodem vruchtbaar te houden.
  b. Bomen zorgen voor zuurstof. Ze halen water en voedsel uit de bodem,
 en daardoor kunnen blaadjes groeien.
  c. Rupsen smullen van bloemen en bladluizen, en vogels verorberen de rupsen.

2. Wat gebeurt er als dieren omwille van de klimaatverandering naar nieuwe gebieden trekken?
  a. Daar concurreren ze de oorspronkelijke diersoorten weg.
  b. Meer en meer dieren verschijnen in steden en dat is gevaarlijk; voor de dieren en de mensen.
  c. Vertrekken is erg stresserend voor de dieren, vele overleven het niet. 

3. Wat gebeurde er met de bijen in Europa in 2013?
  a. Meer dan 34 % van alle bijenvolken in Europa is met de helft gekrompen.
  b. Meer dan 34 % van alle bijenvolken in Europa haalde de lente niet.
  c. Meer dan 34 % van alle bijenvolken in Europa stierf door de droogte in de zomer.

4. Waarvoor zou een bij theoretisch 140 jaar moeten leven?
  a. Om één keer rond de wereld te kunnen vliegen. 
  b. Om een vierkante meter bijenwas te produceren. 
  c. Om een kilo honing te verzamelen. 

5. Wat doet Laurence Machiels als ze van onkruid af wil?
  a. Ze gaat met een onkruidbrander over het onkruid of haalt het weg met een krabber-

tje.
  b. Ze brouwt haar eigen remedie tegen onkruid.
  c. Ze harkt het onkruid weg en giet dan heet water over die plek.

6. Wat betekent de afkorting MSC?
  a. Marine Security Council
  b. Marine Safety Council
  c. Marine Steward Council 

7. Wie is Jan Rodts?
  a. de auteur van De slimme reisgids 
  b. Hij was dertig jaar lang directeur van Vogelbescherming Vlaanderen.
  c. een deskundige van insecten

8. Welk voordeel van zelfgemaakte zeep is niet juist?
  a. Je gebruikt minder water bij het wassen.
  b. De zeep heeft geen (plastic)verpakking. 
  c. De zeep bevat geen chemische bestanddelen.
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