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Uitgewerkte lessuggesties
1. Goednieuwsbericht

2. Verslaafd aan je smartphone?

• Niveau:
• Sluit aan bij de volledige Kits nr 6.
• Motivatie
In deze coronatijden horen we vaak en veel
onheilspellend nieuws. Bij heel wat mensen – en ook
veel kinderen – zorgt dit voor angst en onzekerheid.
Als tegengewicht willen we naar de leerlingen toe
overbrengen dat er ook nog ‘goed’ nieuws is. Daag ze uit
om met de klas een goednieuwskrant te maken. Met de
verkoop van de krant kan eventueel een attentie gekocht
worden voor ‘coronahelden’ uit de buurt. Deze les sluit
aan bij het vak Nederlands, onderdeel Schrijven.
• Doelstellingen
- De leerlingen schrijven een goednieuwsbericht.
- De lln. kunnen een schrijfstrategie bepalen en uitvoeren.
- De lln. illustreren een bericht op passende wijze.
- De lln. kunnen eigen schrijfwerk beoordelen in functie
van het beoogde doel.
• Werkwijze
- Instap: Start de les met het lezen van het editoriaal
op pag. 1 van deze Kits. Bespreek welke impact de
coronamaatregelen hebben op het welzijn en het
welbevinden van de leerlingen, hun familieleden ... Laat de
leerlingen aan de hand van enkele voorbeelden aanvoelen
dat er ook nog goed nieuws is. Daag de klas uit om samen
een goednieuwskrant te maken. Laat de leerlingen bepalen
wat het doel wordt van die krant (verkoop of niet? opbrengst
ten voordele van ...?). Dit zorgt voor een welwillende
motivatie bij de leerlingen. Laat hen enkele voorbeelden van
‘goed nieuws’ verwoorden.
- Kern: Mag het ook fictief nieuws zijn? Bespreek hoe
de krant er vormelijk gaat uitzien en bepaal dus de
mogelijkheden en beperkingen van elk bericht. Bespreek
klassikaal de strategiekaart (werkbladen). Na het bespreken
van de opdracht wordt een eerste keuze gemaakt:
individueel schrijven of per twee. Na de bespreking van
de strategie kaart gaan de leerlingen aan de slag. De
schriftelijke voorbereiding (stap 2) maken ze onderaan op
het tweede werkblad of op een kladblad. Hier vind je nog
meer tips om een krantenartikel te schrijven:
https://www.hetdocumentatiecentrum.be/leerlingen/
aan-de-slag!/krantenartikel

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Tijd voor toffe dingen!’ op
pag. 4.
• Motivatie
We besteden almaar meer tijd aan onze smartphone
en andere ‘schermpjes’. We willen op elk moment van
de dag bereikbaar zijn of de mogelijkheid hebben om
informatie te vergaren. Met de smartphone zelf is niet
zo veel mis. Maar steeds meer mensen zijn echt verslaafd
aan hun smartphone. Gedachteloos pakken we onze
telefoon om iets te checken, soms pakken we hem zelfs
zonder te weten waarom ... Dit gedrag hebben we onszelf
de laatste jaren aangeleerd. Maar hoe komen we er weer
vanaf? Deze les sluit aan bij de vakken MAVO/PAV en
Informatica.
• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken in een artikel naar de antwoorden
op vragen.
- De lln. geven aan wat een verslaving is.
- De lln. evalueren hun eigen smartphonegedrag.
- De lln. vullen een enquête in.
- De lln. berekenen percentages.
- De lln. geven tips om het smartphonegebruik te beperken.
• Werkwijze
- Instap: Toon dit filmpje aan de hele klas:
https://www.youtube.com/watch?v=VSlbih2gMTA
Achteraf vraag je aan de leerlingen hoeveel uur per dag zij
bezig zijn met hun smartphone. (Ze kunnen dit checken
in hun smartphone.) Een eventuele oplossing wordt
geboden in het Kits-artikel. De leerlingen lezen het artikel
individueel.
- Kern: De eerste twee opdrachten worden individueel
opgelost. Bij de tweede opdracht kunnen de leerlingen die
dit willen, discussiëren over de eigen telefoonverslaving
(al dan niet verslaafd). Bij de derde opdracht vullen de
leerlingen individueel de bovenste vragen in. Daarna
worden de percentages ja- en nee-stemmen van de hele
klas bepaald. Vraag eerst aan de leerlingen hoe ze dit gaan
doen. (Alle ja optellen en delen door het aantal leerlingen
die in de klas zitten.) Bij de e-vraag wordt er in de klas
nagegaan welke app het populairst is door te turven. De
vierde opdracht wordt in duovorm gemaakt. Achteraf
worden de tips om het smartphonegebruik te beperken,
meegedeeld aan de rest van de klas.
• Tip: Schrijf de beste tips op een groot blad en hang dit uit
in de klas.

3. Koop de toekomst!

4. Ik recycleer!

• Niveau:
• Sluit aan bij de artikels op pag. 1 en 2 van Kits +.
• Motivatie
De keuzes die we nu maken, zijn bepalend voor de
toekomst. Het is belangrijk om hier af en toe bij stil
te staan, en om er bewustwording rond te creëren.
Het is ook belangrijk om nuance mee te geven aan de
leerlingen. Het T-shirt uit Bangladesh dat een ll. draagt,
is waarschijnlijk niet in de beste omstandigheden
gemaakt. Maar dat is gebeurd: het T-shirt is gemaakt
en gekocht. Wat kan je er nu nog aan doen? En
hoe beïnvloedt al deze kennis het koopgedrag in
de toekomst? Dit werkblad sluit aan bij de vakken
Wereldoriëntatie, Actualiteit, Nederlands en Wiskunde.
• Doelstellingen
- De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij artikels.
- De lln. reflecteren over hun huidige koopgedrag en zoeken
haalbare acties naar de toekomst toe.
- De lln. verwerven inzicht in elkaars koopgedrag en geven
dit vorm d.m.v. een staafdiagram.
- De lln. bedenken reclameboodschappen bij duurzame
producten.
• Werkwijze
- Inleiding: Start met opdrachten 1 en 2 en laat de lln.
elkaar interviewen. Ze gaan spontaan aan de slag met wat
er reeds is. Daarbij kunnen ze hun eigen spullen/materialen
analyseren. Begeleid hen, stel eventueel verdiepende vragen
en laat de lln. hun bevindingen noteren.
- Kern: Verwerk de data van opdracht 2 klassikaal en zet
deze in een staafdiagram. Bespreek nadien met de lln.
de meest opvallende resultaten. Trek klassikaal enkele
conclusies. Maak de leerlingen warm voor het lezen van de
artikels in Kits + ‘Weet wat je koopt’. Nadien gaan de lln. in
duo aan de slag met de rest van de opdrachten.
- Slot: Laat de lln. in duo hun reclameboodschap/slogan
voor de klas brengen.
Geschatte tijdsduur: minstens 75 min. (afhankelijk van de
inbreng van de lln.)
• Tips
- Breng een klasbezoek aan een lokale handelaar of boer.
Laat de lln. kennismaken met de korte keten. Lukt het
niet om op pad te gaan? Vraag iemand om een bezoek te
brengen aan jouw klas.
- Je kan de reclameboodschap ook visueel laten uitwerken
in een les Muzische opvoeding. De leerlingen mogen een
affiche ontwerpen, rijk ze daarvoor leuke lettertypes aan.
Eventueel kan je ter ondersteuning werken met de computer
om hun ontwerp te digitaliseren.

• Niveau:
• Sluit aan bij het interview ‘Ik wil graag met afval werken’
op pag. 3 van Kits +.
• Motivatie
We weten allemaal dat afval niet alleen de lucht,
maar ook de bodem en het grondwater vervuilt. De
hoeveelheid afval die we produceren, wordt almaar
groter. Door recyclage en het hergebruiken van afval
kunnen we onze afvalberg weer kleiner maken. Een
mooi voorbeeld hiervan is het bedrijf van Caro Peirs, dat
nieuwe producten maakt van oude jeansbroeken. Het
werkblad kan gebruikt worden in een les PAV of MAVO.
• Doelstellingen
- De lln. zoeken antwoorden op vragen in een interview.
- De lln. geven een woordverklaring in hun eigen woorden.
- De lln. geven een voorbeeld van een product gemaakt uit
afval.
- De lln. zoeken uit hoe ze de afvalberg van de klas kunnen
verminderen.
- Instap: Toon dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=j2cMk_3W6VE.
Hou daarna een klasgesprek over het afval dat de leerlingen
dagelijks produceren. Schrijf de meest voorkomende op het
bord. Vertel dat er mensen en bedrijven zijn die iets met
ons afval doen. Kennen de leerlingen hier voorbeelden van?
(van de plastic netten die in zee achterblijven, worden sokken
en tapijten gemaakt; van het hout van bouwsteigers worden
meubels gemaakt …) Hierna gaan de leerlingen over tot het
individueel lezen van het interview.
- Kern: Na het lezen van het interview maken de leerlingen
de eerste twee opdrachten individueel. De bedoeling is dat
ze de antwoorden in hun eigen woorden noteren. Daarna
kunnen ze gebruik maken van het artikel en het internet
om de antwoorden aan te passen of te corrigeren. De derde
opdracht wordt in duovorm aangepakt. De leerlingen geven
een korte presentatie van het product dat gemaakt is van
afval. Dit kan aan de hand van een Powerpointpresentatie.
• Tip
Het kan leuk zijn om eerst het eindproduct te laten zien.
De andere leerlingen kunnen raden over wat voor afval het
gaat. Bij de laatste opdracht gaat elke leerling individueel
op zoek naar een manier om de afvalberg in de klas te
minimaliseren. Tips & tricks worden door de leerkracht
genoteerd op het bord. Achteraf gaat de klasgroep hiermee
aan de slag.

Niveau:

= voor iedereen /

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
2. Verslaafd aan je smartphone?

4. Ik recycleer!

1. a. Unpluq is een stickje dat je in de usb-c-ingang van je
Android-toestel stopt. Na installatie van de app werkt je
smartphone alleen nog ‘normaal’ mét de stick. Zonder
de stick kan je geen verslavende apps openen. – b. Tim
Smits en Jorn Rigter beseften niet echt hoeveel tijd ze op
hun smartphone doorbrachten. Toen ze het bijhielden,
bleek dat het veel meer was dan ze dachten. Dankzij
Unpluq hebben ze hun schermtijd teruggebracht tot één
uur. – c. eigen antwoord
2. a. Een verslaving is een toestand waarin een persoon
fysiek en/of mentaal van een gewoonte of drug
afhankelijk is. Wanneer de persoon deze gewoonte of
substantie niet heeft, zal het gedrag van de persoon
voornamelijk gericht zijn op het verkrijgen en innemen
van het middel of het handelen naar de gewoonte, ten
koste van andere activiteiten. – b. sigaretten, alcohol,
seks ... – c. eigen antwoord
3. – 4. eigen antwoorden

1. a. Ze heeft maatschappelijk werk, schoenenontwerp en
innovatie in de schoenenwereld gestudeerd. Ze wil een
product maken waarbij ze maximaal rekening houdt met
duurzaamheid en de mensen in het productieproces.
Ook sociaal verantwoord ondernemen, vindt ze heel
belangrijk.
b. Dieren worden tegenwoordig soms alleen voor het leer
gekweekt. Voor het looien van leer moeten mensen
met een zeer giftig product werken en dat in slechte
omstandigheden. – c. bv. Ze krijgt de jeansbroeken
niet gratis van de Kringwinkel. Het proces om de
jeansbroeken gebruiksklaar te maken, kost veel tijd. Ze
moet ook de producent betalen.
2. a. Iets doen wat moed vergt. – b. Door iets begeesterd
zijn. – c. De ontwikkeling en succesvolle invoering van
nieuwe of verbeterde goederen en diensten. – d. Een
ontwikkeling van een bepaald iets op langere termijn.
– e. Een vorm van ondernemen gericht op economische
prestaties, met respect voor de sociale kant.
3. – 4. eigen antwoorden

3. Koop de toekomst!
1. a. – d. eigen antwoorden – e. bv. Er wordt ontzettend
veel kledij gemaakt in China. De meeste kinderen
gebruiken een broodtrommel maar doen ook nog plastic
folie rond hun boterhammen.
2. eigen antwoorden
3. a. 2, 5, 3, 4, 6, 1, 7 – b. bv. kassierster, huur, verwarming,
schoonmaakdienst … – c. ik – bv. d. Neen, de kosten zijn
veel hoger dan wat er effectief betaald wordt voor het
T-shirt. – e. bv. Bewuster omgaan met aankopen in grote
ketens. Me niet laten misleiden door reclamestunts.
4. a. juist – b. fout (geen eten) – c. fout (veel aanwezig) –
d. juist
5. eigen ontwerp
6. eigen antwoorden; bv. a. Ik wil meer naar de lokale
kruidenier in de straat gaan. – b. Ik dacht dat 5 euro
voor een T-shirt een normaal bedrag was waar iedereen
tevreden mee is.

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

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

Goednieuwsbericht (1)
SCHRIJFSTRATEGIE ‘Goednieuwsbericht’
– Met de hele klas maken we een goednieuwskrant.
– In deze krant komen enkel goednieuwsberichten:
		 een leuke gebeurtenis bij je thuis, een tof voorval op school, een belevenis in je vrije tijd,
		 een voorval in je gemeente, een verzonnen bericht ...
– Je schrijft het bericht alleen of per twee.
– Bij je bericht zorg je ook voor een illustratie.
– Gebruik deze strategiekaart.

Schrijfdoel
ORIËNTEREN

Ik oriënteer me op aspecten van de schrijftaak.
K Waarom schrijf ik een goednieuwsbericht?
K Aan wie schrijf ik dit bericht?
K Wat wil ik ermee bereiken? (effect)
K Welke middelen gebruik ik: op papier of digitaal?
K Hoe zal ik schrijven: zakelijk, humoristisch, levendig ...
K Welke beperkingen zijn er, bv. qua lengte?
K Waarover zal ik iets schrijven? (het onderwerp)
K Wat wil ik over dat onderwerp schrijven?
Ik kies mijn schrijfstrategie.
Ik vertrek vanuit een kernzin.
Ik vertrek vanuit een woordenspin, mindmap.
Ik vertrek vanuit een beknopt plannetje
Ik vertrek vanuit 3 kernwoorden: inleiding – kern – slot
Ik gebruik de OPERA-strategie:

PLANNEN

Ik vertrek vanuit 1 zin bij deze woorden:
Opening – Probleem – Evolutie – Rust – Afloop

½ Ik kies de manier waarop ik het bericht zal illustreren: tekening, foto, cartoon ...
½ Ik kies in welke tijd ik schrijf: tegenwoordige tijd – verleden tijd.
½ Ik bedenk wiens hulp ik kan inroepen als het moeilijk gaat.
½ Ik zorg voor het nodige materiaal voor het schrijven en voor de illustratie.

Goednieuwsbericht (2)
Ik stel me voor.

Ik schrijf zoals ik
het gepland heb.

Ik begrijp.
Ik behoud het overzicht.

UITVOEREN

Illustratie?
Hulp nodig?

ig?
Ben ik op de goede manier bez
?
Moet ik mijn planning aanpassen
Tijdens het uitvoeren houd ik de aandacht op het schrijfdoel.

Schrijfdoel
Heb ik mijn schrijfdoel bereikt?
Ï
Mijn mening?
Ï ik vind
Mijn schrijfstappen

CONTROLEREN

Ik beoordeel mijn schrijfresultaat in het licht van het doel
Mijn voorbereiding voor ik het bericht schrijf:

Verslaafd aan je smartphone? (1)
1. Lees het Kits-artikel ‘Tijd voor toffe dingen’ en beantwoord daarna deze vragen.
a. Leg de werking van Unpluq uit.

b. Met welke reden werd dit ontwikkeld?

c. Zou jij dit product willen aankopen?

½ ja ½ nee

2. We gaan even onderzoeken of jij telefoonverslaafd bent.
a. Wat is volgens jou een verslaving?

K Lees nu de verklaring van ‘verslaving’ op Wikipedia en vul (eventueel) je eigen definitie aan.
b. Geef twee voorbeelden van een verslaving:
en
c. Ik merk dat ik een/geen telefoonverslaving heb, omdat

Je kan steeds de test doen op:
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/ben-jij-telefoonverslaafd-doe-de-test

3. Neem je tijd om deze enquête in te vullen. Bereken de percentages.
a. Ik vind het moeilijk om tijdens de schooluren mijn smartphone niet te gebruiken.
% JA

% NEE

b. Bij elk bericht of notificatie bekijk ik mijn smartphone.
Ï Klas:

% JA

½ ja ½ nee

% NEE

c. Mijn smartphone ligt naast mijn bed en is ook mijn wekker.
Ï Klas:

% JA

% NEE

d. Zonder mijn smartphone verveel ik me.
Ï Klas:

% JA

½ ja ½ nee

½ ja ½ nee

% NEE

© Freepik

Ï Klas:

½ ja ½ nee

Verslaafd aan je smartphone? (2)
e. Geef je top 3 van apps die je gebruikt. En geef daarna de top 3 van je klas.
Ï1

Ï2

Ï3

Ï2

Ï3

Ï Klas:
Ï1

• Tip: Vul de enquête aan met 2 andere vragen.
Hou een klassikale brainstorm en schrijf de 2 meest interessante vragen hieronder op.
f.

½ ja ½ nee
Ï Klas:

% JA

% NEE

% JA

% NEE

g.

½ ja ½ nee
Ï Klas:

4. Zoek 2 tips waardoor je je smartphone minder gaat gebruiken en deel deze met je klasgenoten.
Ï

Ï

© Freepik

Ï

Koop de toekomst! (1)
1. Ga als een echte reporter aan de slag. Kom alles te weten over elkaar!
a. Wie draagt wat? Vul de etiketten aan.
Gemaakt in

Made in

Gemaakt in
Made in

b. Wie eet wat? Vul de lunchtrommel op.

c. Wie koopt waar? Vul het boodschappenlijstje aan, en schrijf elke keer op waar je het koopt.

in

Boodschappenlijst

in

in

in

in

in

(ZOZ)

d. Omcirkel met rood in de lunchtrommel wat er oorspronkelijk in een plastic verpakking zat.
e. Analyseer bovenstaande vragen.
Zijn er zaken die jullie opvallen aan de gegevens die je verzameld hebt? Noteer ze.

Koop de toekomst! (2)
2. Een groepsenquête!
Stel de vraag, tel de antwoorden en schrijf ze op. Verwerk nadien de data in een staafdiagram.
a. Wie koopt zijn brood ergens anders dan bij de bakker?

••••••••••••

b. Wie draagt er vandaag een kledingstuk gemaakt in of rond India?
c. Wie adopteerde al een dier uit het asiel?

••••••••••••

d. Wie neemt er herbruikbare zakjes mee naar de winkel?
e. Wie is er bekend met de actie ‘Mei Plasticvrij’?
f. Wie at de voorbije maand aardbeien?

••••••••••••

••••••••••••

••••••••••••

••••••••••••

g. Wie eet meer dan drie keer per week chocolade?
h. Wie eet meestal slaafvrije chocolade?

••••••••••••

••••••••••••

i. Wie koopt soms iets bij de kringwinkel?

••••••••••••

j. Wie consumindert en brengt soms spullen die hij/zij niet meer nodig heeft naar de kringwinkel?
k. Wie koopt groente/fruit bij een lokale boer?

l. kinderarbeid

k. lokale boer

j. consuminderen

i. kringwinkel kopen

h. slaafvrije chocolade

g. 3 x chocolade

••••••••••••

f. aardbei

e. Mei Plasticvrij

d. herbruikbare zakjes

c. asiel

b. kledingstuk

a. winkel

l. Wie weet wat kinderarbeid betekent?

••••••••••••

••••••••••••

Koop de toekomst! (3)
3. Lees pag. 1 van ‘Kopen we correct?’
a. Ga op zoek naar de weg van het T-shirt van 5 euro. Rangschik van 1 (start) tot 7.
Het T-shirt is klaar en ligt nog even te wachten in de fabriek alvorens het op transport kan.
			

De fabriek wordt hopelijk verwarmd, verlucht en goed onderhouden.
Het T-shirt komt aan in de winkel. Dat gebouw wordt verwarmd, gehuurd, schoongemaakt enzovoort.
Na een lange vlucht is het T-shirt aangekomen bij de groothandel. Een duur transport!
Op de vrachtwagen! Klaar om te vertrekken van bij de groothandel naar de winkels. De vrachtwagen

			

wordt bestuurd door een chauffeur. Die moet nog vlug benzine tanken of hij geraakt er niet.
De kassierster in de winkel vouwt mijn T-shirt op, scant de prijs enzovoort.
De arbeiders gebruiken katoen en garen om het T-shirt te maken. Ze gebruiken machines om alles

			

aan elkaar te stikken. Hopelijk in veilige omstandigheden.
Ik wandel de winkel uit met het T-shirt dat ik kocht in een kleinhandel.

b. Kleur in bovenstaande zinnen de zaken die geld kosten rood.
c. Kleur in deze zinnen de zaken die geld opbrengen groen.
d. Is 5 euro een duurzame prijs volgens jou? Motiveer je antwoord.

e. Hoe kan jij je steentje bijdragen aan een duurzame aankoop?

4. Lees ‘Weet wat je draagt!’ op pag. 2.
Zijn deze stellingen juist of fout? Verbeter indien nodig.
Ï Grote kledingmerken zijn steeds op zoek naar de goedkoopste manier om kleren te maken.
Ï Arbeiders krijgen eten op hun werk, ter compensatie van hun hongerloon.
Ï Kinderarbeid is onbestaand in de kledingindustrie in Cambodja, Birma en China.
Ï Er bestaan apps en websites om winkels en merken te controleren op hun duurzaamheid.
Good on you is een voorbeeld daarvan.

juist fout

Koop de toekomst! (4)
5. Ontwerp een eigen reclameboodschap bij deze phone.
Zet de voordelen in de kijker! Voeg een eerlijke prijs toe.

6. Nu je beter geïnformeerd bent over het reilen en zeilen rond ons koopgedrag …
a. Wat wil je anders aanpakken?

Foto Pexels

b. Wat wist je nog niet voor je deze artikels las?

Ik recycleer!
1. Verklaar in je eigen woorden of zoek op in het artikel.
a. Verklaar hoe de initiële opleiding van Caro Peirs en haar latere opleiding hebben geleid tot dit project.
		

b. Twee redenen van Caro om schoenen van jeans i.p.v. van leer te maken, hebben betrekking op anderen.
Op wie en waarom?

Foto Polaphoto

c. Geef twee redenen waarom de schoenen van Caro Peirs niet goedkoop zijn.

2. Woordverklaring.
Probeer in eerste instantie deze woorden of uitdrukkingen te verklaren in je eigen woorden.
Dit kan je doen door het woord in de context te bekijken.
a. Je stoute schoenen aantrekken:
b. Gebeten zijn door (de microbe):
c. Innovatie:
d. Trend:
e. Sociaal verantwoord ondernemen:
3. Ga op zoek naar een eindproduct van een bedrijf dat volledig bestaat uit afval dat hergebruikt wordt.
a. Over welk product gaat het?
b. Welk afval wordt er hergebruikt?

(bv. jeans van JBC)
(bv. oude jeansbroeken)

c. Licht het productieproces toe.

(bv. Oude kleren worden verzameld, gedemonteerd, versnipperd en vermalen tot vezels. Deze vezels worden
vermengd met nieuwe vezels tot garen. Van de garen worden nieuwe denim broeken gemaakt.)

• Tip: Op het internet vind je tal van upcycle-projecten in verband met afval.
Je kan een interessante tip zoeken en delen met de rest van de klas.
4. Je kan voorkomen dat je afval produceert door het hergebruiken van materiaal.
Geef een voorbeeld hoe je de afvalberg in de klas kan verminderen.

Kits Nieuwsquiz 6
Sluit aan bij de Kits-krant van 16 november 2020.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

Foto Pexels

1. Hoeveel kilometer sport je bij elkaar tijdens een Ironman?
a. 225,195 kilometer
b. 230,195 kilometer
c. 235,195 kilometer

3. Hoeveel afleveringen zal de webreeks Wh@evR! tellen?
a. elf
b. dertien
c. vijftien

Foto Pexels

2. Waartoe roept de actie #ZORGVOORLICHT iedereen op?
a. Om een kerstboom met lichtjes buiten te zetten.
b. Om elke avond een lichtje op een zichtbare plek te zetten.
c. Om de straatverlichting de hele nacht aan te laten.

4. Welke zin over chimpansees is niet waar?
a. Wanneer er nieuwe chimpansees in een groep arriveren, maakt de hele groep veel kabaal.
b. Chimpanseevrouwtjes die oud genoeg zijn om te paren, verlaten ook in de natuur hun geboortegroep.
c. Mia en Marit zijn erg dominant en zullen zich als leidsters van de groep willen opstellen.
5. Wat bedachten twee zussen en een broer onlangs?
a. De Unplug, een stick waarmee je bepaalde apps laat werken. Zonder stick kan je je smartphone dus
niet helemaal gebruiken.
b. Een heel lekkere taart gemaakt van boterhammen, groenten, gerookte zalm en roomkaas.
c. Een systeem om verloren voorwerpen sneller terug te vinden. Via stickers en sleutelhangers met
			 QR-codes ontdek je van wie een voorwerp is.
6. Welk manuscript van J.K. Rowling lag al tien jaar op haar zolder voor ze het online publiceerde?
a. Harry Potter en het vervloekte kind
b. De Ickabog
c. Harry Potter en de Ickabog
7. Welke twee filmpjes kan je op de site van Kits bekijken?
a. Een over het nieuwe boek van J.K. Rowling en een over een auto gemaakt van afval.
b. Een over het nieuwe boek van J.K. Rowling en een over een Amerikaan met het syndroom van Down
die een Ironman uitloopt.
c. Een over een auto gemaakt van afval en een over een Amerikaan met het syndroom van Down
die een Ironman uitloopt.
8. Wat is er zo bijzonder aan de nieuwe Amerikaanse vicepresident?
a. Het is de eerste vrouwelijke vicepresident ooit.
b. Het is de eerste zwarte persoon met zo’n hoge functie.
c. Het is de jongste vicepresident ooit.
9. Voor welk onderzoek kreeg Theunis Piersma de Goldman Salvin prijs voor ornithologie?
a. Voor het onderzoek waarin hij rosse grutto’s volgde tijdens hun vlucht van Nieuw-Zeeland naar Alaska.
b. Voor het onderzoek waarin hij rosse grutto’s volgde tijdens hun vlucht van Alaska naar Nieuw-Zeeland.
c. Voor het onderzoek waarin hij zwaluwen volgde tijdens hun vlucht van Nieuw-Zeeland naar Alaska.
10. Hoe komt de Luca aan zijn gele kleur?
a. Er werd een gele folie aangebracht die in zijn geheel te verwijderen is.
b. Er werd een gele folie aangebracht die gemaakt is van gerecycleerd pet.
c. Er werd een gele laklaag aangebracht.

Kits + 2 Nieuwsquiz
Sluit aan bij de Kits + 2 van 16 november 2020.
1. Wat is upcyclen?
a. Producten op een originele manier hergebruiken.
b. Enkel producten kopen die je 100 % kan recycleren.
c. Nuttige voorwerpen maken van afval.
2. Wat is een goede omschrijving van Fair Trade?
a. Via corrupte handel ervoor zorgen dat arbeiders en boeren een menswaardig inkomen krijgen.
b. Via correcte handel ervoor zorgen dat boeren hun producten in hun naaste omgeving kunnen verkopen.
c. Via correcte handel ervoor zorgen dat arbeiders en boeren een menswaardig inkomen krijgen.
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Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

3. Wat is juist volgens de filosofie van het consuminderen?
a. Probeer eerst te delen, daarna tweedehands te kopen en als laatste te kopen.
b. Probeer eerst tweedehands te kopen, daarna te delen en als laatste te kopen.
c. Probeer eerst zelf te maken, daarna tweedehands te kopen en daarna te ruilen.
4. Welke app kan je tijdens het shoppen gebruiken om te weten of een kledingstuk duurzaam gemaakt is?
a. de app Kledingchecker
b. de app Good on you
c. de app Check goede waar
5. Welke zin is waar?
a. Zowel geelvintonijn als schol zijn met uitsterven bedreigd en eet je beter niet.
b. Geelvintonijn is met uitsterven bedreigd, maar schol niet.
c. Schol is met uitsterven bedreigd, maar geelvintonijn niet.
6. Waarom is een Fairphone een heel duurzaam product?
a. Hij bestaat uit onderdelen die je zelf kan vervangen.
b. Hij heeft een batterij die meer dan tien jaar meegaat.
c. Hij is gemaakt van gerecycleerd materiaal.

8. Welke uitleg heeft Caro Peirs aan haar merknaam Tropas?
a. Het is Spaans voor troepen en mijn klanten zijn mijn troepen.
b. Het is een samentrekking van tropical en passion, tropische passie dus.
c. Beide antwoorden zijn juist.
9. Wat heb je niet nodig om een eigen speaker te maken?
a. 2 bekertjes
b. 3 rollen WC-papier
c. 1 meetlat
10. Waarover gaat het boek Made by Indira?
a. Over het Indische meisje Terra dat van shoppen houdt.
b. Over het Indische meisje Indira dat in een kledingfabriek werkt om de schulden van haar familie te helpen
aflossen.
c. Over het Nederlandse meisje Terra en het Indische meisje Indira die elkaar leren kennen tijdens een zomerkamp.
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7. Hoeveel procent van de kleren die in de Kringwinkel binnengebracht worden, wordt verkocht?
a. zo’n twintig procent
b. zo’n vijftig procent
c. zo’n tachtig procent

