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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. Van oud naar nieuw

2. Zoek de journalist in jezelf

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Bizarre gewoontes met oud en
nieuw’ op pag. 1.
• Motivatie
Elk jaar opnieuw zien we in het journaal de overgang van
oud naar nieuw op verschillende plaatsen op de wereldbol. Het feit dat het nieuwe jaar niet overal op hetzelfde
moment begint, gebruiken we als insteek om het met de
leerlingen te hebben over tijdzones. Ook de verschillende
gebruiken n.a.v. oudejaar laten we in deze les aan bod komen.
• Doelstellingen
- De leerlingen weten dat de wereldbol verdeeld is in 24
uurgordels.
- De lln. leggen uit wat de verschillende tijdzones inhouden.
- De lln. kunnen m.b.v. een wereldkaart met tijdzones het
verschil in uur berekenen tussen 2 plaatsen.
- De lln. kunnen een nieuwjaarsgebruik uit een ander land
presenteren en situeren dit land op de wereldkaart.
• Werkwijze
- Instap: Start de les met het artikel ‘Bizarre gewoontes
met oud en nieuw’ op pag. 1 van Kits. Bespreek kort. Maak
groepjes van 3. Stel aan elk groepje leerlingen de uitdagende opdracht voor: ‘Leg aan leerlingen van een andere klas
uit hoe het komt dat het nieuwe jaar niet overal op hetzelfde moment begint. Leg hun ook uit hoeveel verschil er is in
tijdstip tussen 2 plaatsen op de wereld.’ Elk groepje krijgt
de werkbladen als leidraad.
- Kern: De groepjes gaan aan het werk en overleggen ook
onderling. Sluit af met de vastzetting van de werkbladen.
Daarna voeren de leerlingen de opdracht uit (elk groepje
legt de opgedane kennis uit aan een groepje leerlingen van
een andere klas).
- Slot: Elk groepje zoekt nieuwjaarsgebruiken van een bepaald land op. Ze situeren het land op de wereldkaart en
illustreren de gebruiken met 1 of meerdere passende foto’s.

• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Vulkaan in actie’ op pag. 3.
• Motivatie
Je kan tegenwoordig op verschillende manieren op de
hoogte blijven van het nieuws. Leerlingen manieren aanleren om de hoofdzaken uit het nieuws te halen is heel
belangrijk! De W-vragen zijn hierbij een goede kapstok.
Door antwoorden te zoeken op deze vragen, gaan de leerlingen een artikel beter begrijpen. Door nadien de hoofdzaken te noteren en te herschrijven, leren de kinderen wat
de belangrijkste elementen zijn in een artikel. Wie graag
een creatieve verwerking doet, kan de leerlingen zelf het
nieuwsanker laten zijn om dit nieuws te brengen.
• Doelstellingen
- De leerlingen achterhalen de informatie in voor hen bestemde teksten.
- De lln. vinden antwoorden op de w-vragen.
- De lln. halen extra informatie uit andere bronnen en weten welke criteria ze moeten hanteren om andere bronnen
te gebruiken.
- De lln. schrijven een mededeling op.
- De lln. beoordelen het eindresultaat op basis van hun
doelstellingen.
• Werkwijze
- Instap: Vraag de leerlingen wat ze al hoorden over de recente vulkaanuitbarsting. Je kan een woordenspin maken
op het bord met de antwoorden van de lln.. Hierna lezen
de leerlingen het Kits-artikel heel aandachtig. Ze maken
een samenvatting van het artikel in 1 zin en vertellen deze
aan hun buur. Vraag de leerlingen of ze met 1 zin voldoende weten over de inhoud van het artikel. Welke onderdelen
moet deze zin zeker bevatten om zoveel mogelijk te weten
te komen? (wat en waar en wanneer = Op 9 december barstte een vulkaan uit op White Island)
- Kern: Leg aan de klas uit dat je aan de hand van een aantal W-vragen de belangrijkste gegevens uit een artikel kan
halen. Bespreek eerst klassikaal wat de W-vragen inhouden
en wat je kan antwoorden op deze vragen. Laat de leerlingen nu individueel of in duo de eerste twee vragen van het
werkblad invullen. Zorg ervoor dat alle moeilijke woorden

duidelijk zijn! Geef de leerlingen extra krantenartikels over
het thema of laat ze op nieuwssites
(een overzicht via: https://www.kadaza.be/nieuws) extra
info opzoeken. Bespreek met de leerlingen welke zoektermen ze zullen gebruiken om info over dit voorval te vinden. Vraag hun nu om het artikel te herschrijven voor een
nieuwsanker.
- Slot: Bekijk met de leerlingen 1 van deze filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=TSiTQwZAkfk of
https://www.youtube.com/watch?v=rOVPt8Cgnqg. De
leerlingen herbekijken hun tekst. Hebben ze alle elementen
die nodig waren? Ze wisselen hun tekst uit met hun buur
en geven elkaar tips en pluimen. Je kan de leerlingen ook
in groepjes van 4 zetten om de teksten te bespreken. Waar
nodig passen ze hun tekst aan met de nieuw verkregen tips.
Hierna kruipen de leerlingen in de huid van een nieuwsanker. Zorg dat je een blaservest en das bij hebt en laat de
leerlingen die dit willen, plaatsnemen aan een tafel vooraan
in de klas. De leerlingen lezen hun eigen tekst voor. Indien
je een digitaal bord hebt, kan je op de achtergrond één van
de filmpjes (zonder geluid) laten afspelen.
• Tip
Om de W-vragen extra in te oefenen, kan je het artikel over
de mazelen op Samoa erbij nemen. Je kan dit doen nadat
de leerlingen de eerste twee vragen ingevuld hebben.

3. Realistisch kijken naar kunst
• Niveau:
• Sluit aan bij het artikel ‘Is dit echt?’ op pag. 4.
• Motivatie
Kunst zit in onze cultuur ingebed. Kunst kan ervoor zorgen dat je op een andere manier naar de werkelijkheid
gaat kijken. Door onbevooroordeeld te kijken, kan het persoonlijke en emotionele leven van de leerlingen uitgediept
worden. Aangezien veel ouders niet toekomen aan een museumbezoek, is het belangrijk om ook daar aandacht aan te
besteden. Is kunst een weergave van de werkelijkheid? Dat
is de kernvraag van waaruit we vertrekken tijdens deze les.
We laten de leerlingen kennis maken met het surrealisme
en hyperrealisme. Door werken te bekijken en te experimenteren, ontwikkelen ze een eigen visie over kunst.

Niveau:

= voor iedereen /

• Doelstellingen
- De leerlingen geven informatie over een artikel weer.
- De lln. staan open voor en genieten van kunst.
- De lln. maken gebruik van divers bronnenmateriaal.
- De lln. herkennen beeldinformatie. Ze kunnen die begrijpen, interpreteren en staan er kritisch tegenover.
- De lln. kennen het verschil tussen surrealisme en hyperrealisme.
- De lln. experimenteren met beeldelementen en kunstvormen.
• Werkwijze
- Instap: Bekijk enkele foto’s van de tentoonstelling Ceci
n’est pas un corps. Hou een discussie. Modereer het gesprek. Leg uit dat het belangrijk is om een respectvolle
houding aan te nemen. Wat zie je? Is dit echt? Is dit een
kunstwerk? Waarom denk je dit? Stel dat het geen kunst is,
waarom toon ik dit? Stel dat het wel kunst is, waarom willen kunstenaars dit tonen? Wanneer is iets kunst voor jou?
Waarom zou dit wel/niet kunst kunnen zijn? Vind je kunst
belangrijk? Waarom wel/niet? …
- Kern: Toon de flyer van de tentoonstelling Hyperrealism
structure (Je vindt de pdf-file op www.kits.be, op de pagina met alle Ideeënwijzers.) De ondertitel van de tentoonstelling is Ceci n'est pas un corps. Vertaal deze titel.Wat
zouden ze hiermee bedoelen? Leg uit wat hyperrealisme is.
Licht de bedoeling van de kunstenaar toe. Vervolgens lezen
de leerlingen het artikel ‘Is dit écht?’ op pag. 4 van Kits. Ze
lossen individueel oefening 1 op en bespreken de antwoorden per twee.
- Verdeel de leerlingen in duo’s en laat ze oefeningen 2 en
3 oplossen. Voor oefening 3 verdeel je de bijlages onder de
verschillende duo’s. Bespreek na. Wat is het verschil tussen
surrealisme en hyperrealisme? Welke kunstenaars kan je onder deze stromingen plaatsen? Wat spreekt je het meest aan?
Waarom?
- Slot: Bezoek indien mogelijk een kunsttentoonstelling
over hyperrealisme (www.expo-corps.be) of surrealisme
(https://www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen/
dali-magritte). Bespreek na. Is je visie over kunst veranderd? Wat vond je boeiend, prikkelend? Wat is anders dan je
verwachtte? …

= iets moeilijker

Sleutel bij de werkbladen
1. Van oud naar nieuw

1. a. Omdat de wereldbol rond de eigen as draait.
b. Door het draaien van de wereldbol zijn er delen van de
wereld die zich aan de zonnekant bevinden (dag) en delen van de wereld die zich aan de schaduwkant bevinden
(nacht).
c. uurgordels – meridianen – (nul)meridiaan – meridiaan
van Greenwich – UTC + 1 – UTC - 3
d. UTC + 1 / CET / UTC + 2
2. a. UTC + 12
b. later – 6 uur (verschil UTC + 1 en UTC - 5)
c. vroeger – 7 uur (verschil UTC + 1 en UTC + 8)

2. Zoek de journalist in jezelf

1. Er barstte een vulkaan uit.
Op White Island, een eiland in het noordoosten van
Nieuw-Zeeland.

Er zijn 13 overledenen en meerdere gewonden.
Op 9 december 2019.
De vulkanen in Nieuw-Zeeland zijn erg onvoorspelbaar,
enkele toeristen beklommen de vulkaan.
2. vermisten – toeristen – vulkaanuitbarsting – onvoorspelbaar – krater

3. Realistisch kijken naar kunst

1. a. Hyperrealisme is een kunststroming die zo nauwkeurig mogelijk de natuur weergeeft.
b. De kunstwerken lijken levensecht. De bezoeker vraagt
zich af: ‘Is dit echt?’
c. Beelden van het menselijk lichaam. Sommigen zijn vergroot, andere zijn op ware grootte.
2. a. René Magritte
b. Belg
c. een pijp
d. Er staat dat het geen pijp is. Maar er is wel een pijp afgebeeld.
e. surrealisme
f. Ze stelt dezelfde vraag: is het echt of niet?
3. eigen antwoorden

4. Kits Nieuwsquiz 8

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

Van oud naar nieuw (1)
1. Tijdzones
a. Hoe komt het dat wij dag en nacht kennen?

b. Hoe komt het dat het hier dag is terwijl het elders nacht is?

c. Hoe heeft men bepaald welk uur het is op verschillende plaatsen in de wereld?
Astronomisch werd een volledige omwenteling van de aarde (= een volledige dag)
opgedeeld in 24 uren. Zo verdelen 24 denkbeeldige lijnen van pool tot pool
de aarde in 24

-gordels.

Die denkbeeldige lijnen noemen we
1 ervan werd in 1884 als nul-

aangeduid.

Deze lijn kreeg de naam van een Engels stadje waar hij door loopt:
Wie binnen dezelfde zone ligt, heeft dezelfde astronomische tijd. In de zone ernaast loopt m
. en 1 uur vooruit of
achteruit op deze tijd. In 1972 werd wereldwijd een standaardtijd ingesteld die werd afgekort met de letters UTC.
De tijdzone van de nulmeridiaan komt bijna overeen met UTC +0.
De tijdzone waar men 1 uur voorop loopt, wordt aangeduid met
De tijdzone waar men 3 uur achterop loopt, wordt aangeduid met

d. België en UTC
België ligt geografisch in de tijdzone UTC +0.
In 1946 besliste de regering om in België de klok continu met 1 uur te vervroegen en mee te gaan met de zone

Bijgevolg sluit België aan bij de tijd in de meeste landen van Centraal Europa (
Central European Time).
Sinds 1977 vervroegt men tijdens de periode van eind maart tot eind oktober de klok nog eens met 1 uur.
Dit noemen we zomertijd. Dan sluiten we aan bij de tijdzone

=

Van oud naar nieuw (2)
2. Kijk op de kaart
a. In welke tijdzone wordt het eerst Nieuwjaar gevierd?
b. In New York begint het nieuwe jaar:
				 O VROEGER
				 O LATER

DAN BIJ ONS.

DAN BIJ ONS.

Hoeveel uur verschil?
c. In het westen van Australië begint het nieuwe jaar:
				 O VROEGER
				 O LATER

DAN BIJ ONS.

DAN BIJ ONS.

Hoeveel uur verschil?

Wereldkaart met tijdzones

Zoek de journalist in jezelf (1)
1. Lees het artikel ‘Vulkaan in actie’ op pag. 3 van Kits.
In een nieuwsbericht probeert een journalist zo volledig mogelijk te zijn.
Hij of zij wil antwoord geven op een aantal vragen.
Check jij eens of alle antwoorden aanwezig zijn?

WAT? – Wat is er precies gebeurd?
WAAR? – Op welke plek is het gebeurd?
				 Duid ook aan op de wereldkaart!

WIE? – Over wie gaat het nieuwsbericht?
WANNEER? – Op welke datum is het nieuwsfeit gebeurd?
WAAROM? – Waarom is het gebeurd?
2. Er staan enkele moeilijke woorden in dit artikel!
Schrijf bij elke prent het passende woord.

Zoek de journalist in jezelf (2)
3. Kruip nu zelf in de rol van een reporter!
Ga op zoek naar nieuws! Doe wat extra research!
Zoek bijkomende informatie over dit nieuwsfeit in de krant of op het internet.
4. Herschrijf het artikel zoals een nieuwsanker dit zou kunnen voorlezen in het journaal!
Zorg ervoor dat alle w-vragen beantwoord worden!

Realistisch kijken naar kunst (1)
1. Begrijpend lezen
Lees het artikel ‘Is dit écht?’ op pag. 4 van Kits.
Vul in.

a. Wat houdt de kunststroming hyperrealisme in?

b. Wat is het doel van hyperrealistische werken?

c. Wat kan je in de tentoonstelling Hyperrealism sculpture zien?

2. Ceci n’est pas …
Bekijk het kunstwerk Ceci n’est pas une pipe.
a. Wie schilderde dit schilderij?

b. Welke nationaliteit heeft deze kunstenaar?

c. Wat zie je afgebeeld?

d. Wat is er ‘vreemd’ aan de titel?

e. Tot welke kunststroming behoort deze kunstenaar?

f. Waarom heeft de tentoonstelling de titel Ceci n’est pas un corps?

Realistisch kijken naar kunst (2)
3. Hyperrealisme en surrealisme
a. Bekijk het kunstwerk dat je van je leerkracht kreeg.
Ga in boeken en op het internet op zoek naar extra info. Vul in.

Naam kunstwerk:
Naam kunstenaar:
Geboor tejaar:
Land herkomst:
Kunstdiscipline:
Bekendste werken:
Kunststroming:
Kenmerken van deze kunststroming:

KLEEF HIER EEN FOTO
VAN EEN KUNSTWERK

b. Van je leerkracht krijg je een foto van een kunstwerk.
Heb je een hyperrealistisch werk? Maak er een surrealistisch werk van.
Heb je een surrealistisch werk? Maak er een hyperrealistisch werk van.

KLEEF HIER EEN FOTO
VAN DE KUNSTENAAR

Bijlage bij oefening 2
René Magritte – Dit is geen pijp

Bijlage bij oefening 3 (1)
Salvator Dali – De bekoring van Sint-Antonius

Bijlage bij oefening 3 (2)
René Magritte - De Zoon des mensen

Bijlage bij oefening 3 (3)
Ron Mueck – Een meisje

Bijlage bij oefening 3 (4)
Sam Jinks – Vrouw met kind

Kits Nieuwsquiz 8
Sluit aan bij de Kits-krant van 12 december 2019.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.
1. Welke versie over het ontstaan van de kerstmarkten is juist?
a. De paus wilde dat meer mensen naar de misvieringen op Kerstmis kwamen. Op de kerkpleinen werd een
kerstmarkt ingericht.
b. Duitse monniken wilden een plaats creëren om samen te eten en drinken en vreugde te brengen.
c. De gemeente Bautzen gaf de toelating om een markt te houden nadat het veel gesneeuwd had.
2. In welke twee landen is de kleur van je onderbroek belangrijk bij het vieren van oud naar nieuw?
a. Colombia en Denemarken
b. Japan en Brazilië
c. Brazilië en Argentinië
3. Welke zin is correct?
a. Charles Michel zou 5 jaar voorzitter van de Europese Raad kunnen zijn.
b. De Europese Raad vergadert minstens 5 keer per jaar in Brussel.
c. Op 5 december zat Charles Michel voor de eerste keer een vergadering van de Europese Raad voor.
4. Wat gebeurt er als een parlementslid tijdens het vragenuurtje te lang praat?
a. Na een bepaalde tijd begint de Belgische hymne te spelen en die overstemt langzaam de spreker.
b. De aftelklok wordt rood en na een tijdje valt de microfoon uit.
c. Een luid computersysteem telt af van tien naar nul en dan valt de microfoon uit.
5. Waarom zijn veel vulkanen in Nieuw-Zeeland gevaarlijk?
a. Omdat ze onvoorspelbaar zijn, waardoor je niet kan zeggen wanneer ze gaan uitbarsten.
b. Omdat ze op druk bewoonde eilanden liggen.
c. Omdat ze moeilijk te beklimmen zijn en er vaak toeristen neerstorten.

Foto Pexels

6. Wat betekent het als er een rode vlag voor een huis in Samoa hangt?
a. De bewoner heeft mazelen.
b. De bewoner protesteert tegen het vaccineren tegen mazelen door de overheid.
c. De bewoner is nog niet gevaccineerd tegen mazelen.
7. Hoe wil men de koraalriffen redden?
a. Door koralen te kweken die vervolgens in een dood rif worden geplant.
b. Door een enorm natuurgebied onder water te creëren.
c. Door het afspelen van geluiden in een dood rif. Die geluiden imiteren de geluiden die een gezond rif
maakt.

Foto Pe xel s

8. Voor hoe lang is de wereldberoemde schaker Igor Rausis geschorst?
a. voor 6 maanden
b. voor 6 jaar
c. voor altijd

