
Naam: ………………………………………………………… 

Bij de Kitskrant nr. 1, van september 2021  -  niveau b 

 

1. Geef 3 voorbeelden waarvoor je in onze maatschappij over digitale vaardigheden moet 

beschikken. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. a. Wat doen ‘botanische stoepkrijters’? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Welke gratis app gebruiken ze bij twijfel? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Waarom willen de grote merken misschien minder reclame voeren op tv? Hoe wil Telenet 

daar iets aan doen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ‘155.000.000 kilo afval’ – Beantwoord de vragen aan de hand van het artikel. 

- Hoeveel mensen lieten het leven tijdens de zware overstromingen? ……………..……………. 

- Hoe lang zal het duren voor alles opgeruimd is? ……………………………………………………..…… 

- Hoeveel ton bodem en slib is er vervuild? ……………………………………………………………… ton 

 

5. Waaraan kan je volgens het artikel zien dat een mailtje dat je kreeg niet oké is? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

6. De veranderingen in het klimaat zijn overal ter wereld merkbaar. Wat hebben we 

wereldwijd meegemaakt deze zomer? 

- meer ………………..……………………………….………. 

- meer hevige ………………..……………………………….………. 

- meer ………………..……………………………….………. 

- meer weer dat tot ………………..……………………………….………. leidt 

   

 

7. Lees deze tekst. Schrap wat fout is. 

 De taliban is een terreurgroep. Ze zijn streng  boeddhistisch / islamitisch. Van 1996 tot 2001 

hadden ze de macht in Afghanistan. Ze bestuurden het land volgens strenge, gelovige regels. Daardoor 

hadden de inwoners – vooral de  vrouwen / mannen  – weinig vrijheid. Wie zich niet hield aan de 

wetten, werd zwaar gestraft. In 2001 vielen de  Amerikanen / Russen  het land binnen om de taliban te 

verdrijven. De soldaten bleven in Afghanistan om de burgers te beschermen. Want de taliban pleegden 

veel aanslagen. Maar na  30 / 20  jaar trokken de VS en andere landen hun troepen terug. In een mum 

van tijd veroverden de taliban opnieuw het hele land. Ze beweren dat ze  minder hard / harder  zullen 

optreden. Toch zijn al veel mensen gevlucht.  

 

8. Welk soort gel hebben 2 Belgische bedrijven ontwikkeld? Duid aan wat correct is. 

0 Een gel waardoor je haar na het sporten nog exact hetzelfde ligt. 

0 Een gel die je helpt om sneller te kunnen fietsen. 

0 Een gel die spierpijn tegengaat na hevige inspanningen. 

0 Een gel die je huid meer doet stralen en waardoor je meer spieren lijkt te hebben. 

 

 

 

 

 
 
 



 
SLEUTEL 
 

1. Keuze uit: online documenten raadplegen, online reservaties bij dokters, restaurants, 

concerten, oudercontacten, bankieren … 

2. a. Bij de plantjes die groeien tussen de stoeptegels schrijven ze de namen met stoepkrijt 

op. / b. Obsidentify 

3. Heel wat mensen spoelen de reclamefilmpjes het liefst door. Dat willen de adverteerders 

natuurlijk niet. Daarom zal Telenet voor elk programma één minuut niet-doorspoelbare 

reclame uitzenden. Kijkers hebben dan geen andere keuze dan dat reclameblok erbij te 

nemen, voor ze het opgenomen programma bekijken. 

4. - Als er taalfouten in staan, is het verdacht. 

- Als de vraag en/of het e-mailadres van de afzender vreemd is. 

5. 41 – een jaar – 40.000 ton 

6. meer hittegolven 

meer hevige regenbuien 

meer stormen 

meer weer dat tot natuurbranden leidt 

7. juist: Islamitisch – vrouwen – Amerikanen – 20 – minder hard 

8. Een gel die spierpijn tegengaat na hevige inspanningen. 


