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Uitgewerkte lessuggesties
1. Hoe gaan wij om met pesten?
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Omgaan met pesten op school’ op
pag. 1.
• Motivatie
Hoe ga jij om met pesten in de klas? Hoe wordt dit aangepakt binnen de school? In deze les zoomen we in op de dynamiek binnen de klas. De leerlingen doen aan introspectie
en ontdekken meer over wie ze zijn. Via groepsgesprekken
wordt er dieper ingegaan op dit onderwerp. Het doel is om
een eigen actieplan op te starten voor de klas, eventueel
verbonden aan het pestbeleid van de school. Dit werkblad
sluit aan bij de leerdomeinen Actualiteit, Wereldoriëntatie
en Godsdienst/Levensbeschouwing.
• Doelstellingen
- De leerlingen verwerken inhoudelijke vragen bij het artikel.
- De lln. leven zich in situaties in d.m.v. een rollenspel.
- De lln. stellen hun eigen actieplan tegen pesten op.
- De lln. houden tijdens de les rekening met elkaars mening en tonen respect voor elkaar.
• Werkwijze
- Instap: Het is belangrijk om het filmfragment bij opdracht 5 op voorhand te bekijken. Voel aan in hoeverre je
deze beelden aan de leerlingen kan tonen. Er is een zekere
opbouw in het beeldfragment, dus je kan dit ook stopzetten
wanneer het jou nodig lijkt.
- Inleiding: Werk samen aan opdracht 1. Verzamel enkele
kernwoorden aan het bord d.m.v. een woordweb. Wat weten de leerlingen over ‘pesten op school’? Bespreek ook wat
er reeds leeft op school (pestbeleid).
- Kern: Laat de leerlingen het artikel lezen en zelfstandig
verwerken (opdrachten 2, 4, 5, 7). Laat hen tijdens het lezen
de sleutelwoorden aanduiden in het artikel, zo kunnen ze
straks makkelijker teruggrijpen naar de antwoorden. Voor
opdracht 3 is het belangrijk om te benoemen wanneer je
het rollenspel zelf geloofde (lichaamstaal, intonatie, mimiek). Wanneer geloofde je het wanneer iemand ‘nee’ zei?
Laat de lln. ook feedback geven op elkaar indien de sfeer
dit toelaat. Voor opdracht 4 is het nodig om computers of
tablets te voorzien voor de leerlingen. Kader het filmfragment van opdracht 5 voordat je het klassikaal bekijkt. Het

zijn actuele beelden die misschien niet vreemd zijn voor
jouw leerlingen. Schrik er niet voor terug om dit nadien
door te praten met de lln. Wat voelden ze? Wat kan je zelf
doen? Waar voel je jou goed bij om te doen? Welke rollen
zie je tijdens het fragment (pester, meeloper, slachtoffer …)
Voor opdracht 6 kan het interessant zijn om het pestbeleid
van jullie school er even bij te nemen en door te nemen met
de lln. Maak dan een actieplan dat wordt gedragen door
iedereen van de klas!
- Slot: Rond af met de klaskreet. Hopelijk komen de leerlingen tot een overeenstemming en komt er een mooie klaskreet uit de bus die aansluit bij deze problematiek. Zorg
ervoor dat iedereen in de school deze kreet leert kennen!
Geschatte tijdsduur: min. 50 min. (afhankelijk van de inbreng van de leerlingen).
• Tips
- Je kan deze les ook koppelen aan de Vlaamse Week tegen
Pesten. Deze week gaat door van 14 tot 21 februari 2020.
- Op de website van Pimento vind je veel leuke activiteiten
om te werken aan de klasdynamiek op het niveau van de
lln. Het is heel belangrijk om dit te versterken.
https://www.pimento.be/wp-content/uploads/2019/02/2019-Schwung-Challenge-fiches.pdf

2. Unicef wil aandacht
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Hoge kindersterfte’ op pag. 1.
• Motivatie
Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, vraagt
aandacht voor een specifieke doodsoorzaak bij kinderen.
Vorig jaar stierven er wereldwijd 800 000 kinderen jonger
dan 5 jaar aan een longontsteking. Dat betekent dat er om
de 39 seconden een kind sterft aan een longontsteking. Dat
is frappant als je weet dat deze ziekte relatief gemakkelijk
te behandelen is. Enkel door een tekort aan adequate medicijnen vallen er zoveel jonge slachtoffers. Dit probleem
verdient dus zeker alle aandacht. Deze les sluit aan bij de
leerdomeinen Wereldoriëntatie en Actualiteit.
• Doelstellingen
- De leerlingen kennen de oorzaken en symptomen van een
longontsteking.

- De lln. weten waarom er in sommige landen zoveel jonge
kinderen sterven aan een longontsteking.
- De lln. weten wat het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties inhoudt.
- De lln. kunnen iets meer vertellen over de werking van
Unicef.
• Werkwijze
- Instap: Alle kinderen mogen een streepje trekken op
het bord, en dit zo hoog mogelijk. De 3 kinderen die het
hoogste streepje getrokken hebben, krijgen een snoepje.
Hoe voelen de kinderen die geen snoepje hebben gekregen
zich? Is dit eerlijk? Nee, aangezien niet iedereen even groot
is, heeft niet iedereen dezelfde kans om te winnen. Leg uit
dat kinderen wereldwijd niet gelijk behandeld worden. In
veel landen hebben de kinderen niet dezelfde kansen als de
kinderen in België. Zo zijn er in bepaalde landen niet voldoende medicijnen.
- Kern: Het Kits-artikel ‘Hoge kindersterfte’ wordt klassikaal gelezen en indien nodig verduidelijkt. De werkbladen
worden per twee opgelost. Nadien volgt een klassikale bespreking
- Slot: Unicef vraagt aandacht voor de massale overlijdens
van kinderen jonger dan 5 jaar aan een longontsteking. Jullie gaan Unicef helpen om meer aandacht te krijgen. Maak
een affiche op een A3-blad. Deze zaken moeten zeker op
de affiche staan: Unicef, om de 39 seconden sterft een kind,
jonger dan 5 jaar, longontsteking. Wanneer de affiches
klaar zijn, worden ze gelamineerd. Hang ze op goed zichtbare plaatsen in de school op.
• Meer informatie
https://www.unicef.be/nl/

3. Everyday life
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Coldplay niet op tournee’ op pag. 4.
• Motivatie
Chris Martin geeft met zijn wereldberoemde rockgroep
Coldplay het goede voorbeeld op het vlak van klimaat.

Niveau:

= voor iedereen /

Ze stellen de tournee aansluitend op hun nieuwe plaat uit
totdat ze uitgedokterd hebben hoe ze een klimaatneutrale
tournee kunnen houden. Met dit werkblad gaan we verder
in op de acties van rolmodellen als Chris Martin ten voordele van het klimaat. We bekijken ook wat wij al doen of
kunnen doen om de klimaatopwarming af te remmen. Dit
werkblad kan gebruikt worden in een les PAV.
• Doelstellingen
- De leerlingen lossen vragen op door een artikel grondig
te lezen.
- De lln. verklaren moeilijke woorden.
- De lln. stellen een beroemdheid voor en zijn of haar actie
tegen de opwarming van het klimaat.
- De lln. stellen een eigen actie voor tegen de opwarming
van het klimaat.
• Werkwijze
Laat dit filmpje los op de leerlingen:
https://www.youtube.com/watch?v=eAFkDpJ7sNc.
Naar analogie met de quiz ‘De Slimste Mens’ gaan we op
zoek naar 5 kernwoorden. (Coldplay – Britse band – nieuwe
plaat – Amman (hoofdstad van Jordanië) – Chris Martin).
Uiteraard geeft de leerkracht de nodige tips (cfr. Erik Van
Looy).
De eerste opdracht wordt individueel opgelost. Eerst leest
de leerkracht (of een leerling) het artikel voor. Daarna
lezen de leerlingen het artikel individueel en ze lossen de
vragen op. Bij het verklaren van de moeilijke woorden mag
er gebruik worden gemaakt van het internet. Afhankelijk
van het niveau van de klasgroep kan je er ook voor kiezen
om de eerste vragen als een luisteroefening of een oefening
begrijpend lezen zonder tekst aan te bieden.
De tweede opdracht wordt in kleine groepjes gemaakt. Elke
groep stelt een beroemdheid en zijn/haar project of actie
voor. Binnen de groepen brengt elke leerling een actie naar
voor die hij of zij (of het gezin) zelf onderneemt tegen de
opwarming van het klimaat.
• Tip
Maak een collage van de kleine acties van alle leerlingen en
hang deze ter inspiratie aan de muur.

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
1. Hoe gaan wij om met pesten?

1. a. bv. schorsing, weinig opvolging, pesten mag … – b.
eigen antwoord
2. a. jongerenorganisatie – b. Jongeren weten niet hoe ze
moeten opkomen voor zichzelf of voor een gepeste medeleerling. – c. langere trajecten – d. strafstudie, straf
schrijven
3. – 5. eigen antwoorden
6. bv. ‘In onze klas lachen we niet met elkaar.’, ‘In onze klas
zeggen we elkaar goeiedag.’
7. eigen antwoord

2. Unicef wil aandacht

1. 1. Unicef – longontsteking – Nigeria, India, Pakistan,
Congo, Ethiopië – virus, bacterie, schimmel – hoesten,
hoge koorts, piepende ademhaling, pijn op de borst
2. Een groot deel van de zieke kinderen heeft geen toegang
tot de nodige medicijnen (vaccins en betaalbare antibiotica).
3. a. United Nations International Children’s Fund, Kinderfonds van de Verenigde Naties
b. gezondheid - HIV/aids – water, toiletten, hygiëne –
voeding – onderwijs – bescherming – sociale inclusie
c. Nafissatou Thiam, Tom Waes, Helmut Lotti
d. bv. recht op een eigen mening, recht om een clubje op
te richten, recht op een privéleven …

3. Everyday life

1. a. Coldplay, Everyday life – Sunrise en Sunset – Amman
(Jordanië) – het eerste concert werd begonnen bij zonsopgang en het tweede bij zonsondergang / b. Tientallen
vrachtwagens doorkruisten heel veel landen. Er werd
elektriciteit opgewekt met vervuilende generatoren. / c.
Ze dromen van een show die grotendeels draait op zonne-energie en willen eerst uitzoeken of een klimaatneutrale show mogelijk is. / d. geen effect op het milieu hebben – machines waarmee langs mechanische weg elektriciteit wordt opgewekt – via het internet live uitzenden
– zoals je zou verwachten – de zinnen: eigen antwoorden
2. a. eigen antwoord (zie voorbeeld)
Voornaam en Naam (of bandnaam):

Chris Martin (Coldplay)

Afbeelding:

(Wereldberoemd) als zanger,

band

Gaat tegen de klimaatverandering in door

Ze stellen hun wereldtournee uit. Ze willen
eerst bekijken of en hoe ze de tournee
klimaatneutraal kunnen maken.
b. eigen antwoord

5. Kits Nieuwsquiz 7

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

Hoe gaan wij om met pesten? (1)
1. a. Omgaan met pesten op school.
Wat weten jullie hierover? Schrijf alles op waar je aan denkt.

PESTEN

b. Waar heb jij nood aan op school rond dit thema?
Wat kan er beter? Wat kan er anders? Schrijf het in de handen.
Knip jouw noden daarna uit en bezorg ze aan je juf/meester. Hij/zij kan hiermee aan de slag gaan.

2. Lees het Kits-artikel ‘Omgaan met pesten op school’ op pag. 1 van Kits.
Los de vragen op.
a. Pimento is een
b. Wat is er gebleken uit het onderzoek bij jongeren in de 1ste graad?

c. Waar hebben zij vooral nood aan? Geef 1 voorbeeld.

d. Wat werkt er helemaal niet volgens deze jongeren? Geef 2 voorbeelden.

.

Hoe gaan wij om met pesten? (2)
3. Actie!
Een rollenspel om te oefenen op ‘nee’ zeggen. Kies een rollenspel uit dat jullie willen voorbereiden.
Leef je goed in, dit is een oefenkans! Zorg ervoor dat je klasgenoten je geloven.

Jij bent Sofie.
Niels pest Gunar omdat
hij al heel groot is
en veel puisten heeft.
Jij lacht daar ook om.

Jij bent Gunar.
Jij wordt gepest door Sofie
en Niels. Niels pest jou
omdat je al heel groot
bent en veel puisten hebt.
Sofie lacht dan mee.
Je praat nu tegen Sofie.

Jij bent Lina.
Jij pest Jokke omdat Daan
je dat gevraagd heeft.
Jij duwt op de speelplaats
een hele tijd zachtjes in
Jokkes rug. Het doet
niet echt pijn, maar het
is wel vervelend.

Jij bent Jokke.
Je wordt gepest door Lina,
die duwt op de speelplaats de
hele tijd zachtjes in je rug. Het
doet niet echt pijn, maar het
is wel vervelend. Je weet dat
Daan aan Lina gevraagd heeft
om jou te pesten.

Jij pest Maaike.
Je verspreidt leugens
over haar.

Jij bent Babs.

Jij bent Helena.

Jij pest Helena.
Als ze ’s morgens op de
speelplaats aankomt, geef
je commentaar op haar
kleding zodat iedereen
begint te lachen.

Jij wordt gepest door Babs.
Als je ’s morgens op de
speelplaats aankomt, geeft
ze commentaar op jouw
kleding zodat iedereen
begint te lachen.

Jij wil dat Brent je helpt
om Karel te pesten.
Je zegt hem dat hij
Karel niet meer mee mag
laten voetballen.

Jij bent Brent.

Jij bent Marco.

Jij bent Siebe.

Kareem wil dat jij helpt
om Karel te pesten. Hij wil
dat je Karel niet meer mee
laat voetballen.

Jij wil dat Siebe je helpt
om de nieuwe juf te pesten.
Siebe moet de boekentas
van de juf verstoppen.

Je wil dat Marco helpt
om de nieuwe juf te pesten.
Jij moet haar boekentas
verstoppen.

Jij bent Bo.

Jij bent Maaike.
Je wordt gepest door Bo.
Zij verspreidt leugens over jou.

Jij bent Kareem.

Hoe gaan wij om met pesten? (3)
4. Het is niet altijd eenvoudig om elkaar te waarderen om wie we zijn.
Ieder van ons heeft een handleiding. Wat werkt er goed voor jou? Waar heb je het soms moeilijk mee?
Heb je zelf al eens stil gestaan bij jouw eigen karakter? Je eigen binnenkant? Doe de persoonlijkheidstest op
www.123test.nl. Wat wil je voor jezelf uit de test meenemen? Schrijf het hieronder.

5. Hoe zou jij reageren?
Een fragment uit de realiteit. We bespreken dit met elkaar. Wat kan jij doen?
Waar zou jij je goed bij voelen? Wat doe je beter niet?
			 https://www.gemistvoornmt.nl/aflevering/254828-editie-nl-meisje-zet-pestfilmpje-op-facebook-goede-tijden-slechte-tijden-zoe-in-paniek-tijdens-date
6. Maak samen met de klas een actieplan tegen pesten.
Verzamel ideeën met elkaar. Hoe gaan jullie om met plagen? Met pesten? In de klas?
Op school? Heb je het pestbeleid van de school al eens gelezen?

handtekeningen:

7. Bedenk als laatste nog een eigen klaskreet!
Eén voorwaarde: de kreet moet passen bij de klasgroep. Noteer ze hier in toffe letters!

Unicef wil aandacht (1)
1. Lees het artikel ‘Hoge kindersterfte’ op pag. 1 van Kits.
Los daarna onderstaande vragen op.
Vul in.
vraagt aandacht voor een probleem. Vorig jaar stierven er
wereldwijd 800 000 kinderen jonger dan 5 jaar aan een
Meer dan de helft van die kinderen komt uit

Een longontsteking kan veroorzaakt worden door een
of een
Symptomen (4) zijn:

2. Een kind dat een longontsteking heeft, is relatief eenvoudig te behandelen.
Waarom sterven er dan zoveel kinderen aan deze ziekte?

3. Surf naar de Unicef Kids-website en beantwoord deze vragen.
https://kids.unicef.be/?lang=nl
a. Waar staat de afkorting Unicef voor, en wat is de Nederlandse vertaling?

b. Wat zijn de 7 domeinen die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een kind, waar Unicef rond werkt?

c. Wie zijn de Belgische ambassadeurs voor Unicef?

, een

Unicef wil aandacht (2)
d. De rode draad door het werk van Unicef is het Kinderrechtenverdrag, dat door bijna alle landen ter wereld is
ondertekend. Ze moeten dus de kinderrechten die in het verdrag vermeld staan, respecteren.
Kies 3 rechten uit die jou aanspreken en noteer ze hieronder.

¿
¿
¿

Foto Pexels

e. Maak in dit kader een tekening over 1 van deze rechten.

Everyday life (1)
1. Los de vragen op nadat je het Kits-artikel gelezen hebt.
kreeg de titel

a. Het nieuwe album van de Britse rockband
en bestaat uit 2 delen:
en
Deze 2 delen werden symbolisch voorgesteld tijdens 2 concerten.
Verklaar en vertel waar ze gehouden werden.

b. Volgens Coldplay is een tournee te belastend voor het milieu.
De zanger bewijst dit aan de hand van hun vorige concertreeks.
Welke redenen haalt hij aan?

c. Wanneer wil de band weer op tournee gaan?

d. Verklaar deze woorden en gebruik ze in een goede zin.

Klimaatneutraal:

Generatoren:

Livestream:

Normaliter:

Everyday life (2)
2. Er zijn tal van bekende mensen die zich inzetten voor de strijd tegen klimaatverandering.
a. Zet hier het project van een gekozen ‘celeb’ in de kijker.
Voornaam en Naam (of bandnaam):
Afbeelding:

(Wereldberoemd) als
Gaat tegen de klimaatverandering in door

b. Waarschijnlijk doen jullie ook je best voor het klimaat.
Hoe doe jij dit?
Voornaam en Naam:
Afbeelding:

Gaat tegen de klimaatverandering in door

Kits Nieuwsquiz 7
Sluit aan bij de Kits-krant van 28 november 2019.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Waar is het buddysysteem in Geraardsbergen goed voor?
a. Het is voor buitenlanders, die iemand willen ontmoeten om Nederlands te leren.
b. Het is voor eenzame mensen, die met iemand willen sporten of uitstapjes doen.
c. Het is voor oude mensen, die hulp nodig hebben bij hun dagelijkse taken.

Foto Pexels

2. Wat kan helpen om de overlijdens door een longontsteking te verminderen?
a. Er zijn meer vaccins en betaalbare antibiotica nodig.
b. De Europese landen moeten meer investeren in preventie.
c. Er zijn meer inhalatoren en hoestsiropen nodig.

4. Hoeveel brieven ontbraken nog na vier werkdagen levertijd?
a. 25 % van de brieven
b. 10 prior- en 4 non-priorbrieven
c. 24 brieven

Foto Pexels

3. Welke chronologie is juist?
a. 1841: de eerste postzegel in het Verenigd Koninkrijk – 1 juni 1849: de eerste in België en 1850: de eerste in
Nederland en Frankrijk
b. 1840: de eerste postzegel in het Verenigd Koninkrijk – 1 juni 1849: de eerste in België en Nederland en
1851: de eerste in Frankrijk
c. 1841: de eerste postzegel in het Verenigd Koninkrijk – 1 juli 1849: de eerste in België en 1851: de eerste in
Frankrijk en Nederland

5. Waarom zijn er in Hongkong voor het eerst in maanden geen grote demonstraties geweest in het weekend?
a. Omdat de situatie in de stad veel verbeterd is.
b. Omdat de mensen naar de stembureaus gingen.
c. Omdat demonstreren nu veel zwaarder bestraft wordt.

7. Waarom speelt de band Coldplay een concert bij zonsondergang?
a. Omdat het hun allerlaatste concert is.
b. Omdat het tweede deel van hun nieuwe album Sunset heet.
c. Omdat het milieuvriendelijker is, want dan hebben ze minder energie nodig.
8. Waar haalden de uitvinders van LESS hun inspiratie?
a. bij een tropische kikker
b. bij een kookpan met een marmeren coating
c. bij een vleesetende plant

Foto Tesla.com

6. Wat gebeurde er toen Elon Musk wou demonstreren dat zijn nieuwe Cybertruck onverwoestbaar was?
a. De metalen bal, die tegen de kogelvrije ruit werd gegooid, deed de ruit barsten.
b. De metalen bal, die tegen de kogelvrije ruit werd gegooid, viel op de tenen van Musk.
c. De metalen bal, die tegen de kogelvrije ruit werd gegooid, was eigenlijk van plastic gemaakt.

