
Uitgewerkte lessuggesties

Klap – Artikel van de week: Elke week een pdf-file met een nieuwsartikel. Een artikel uit de 
Klap-krant of een volledig nieuw artikel in de weken dat er geen Klap verschijnt. Surf naar 
www.klapkrant.be en voer de webcode van de laatste Klap in.

1. Hoe is je Klap opgebouwd? 
• Sluit aan bij het Klap-tijdschrift als geheel en de Klap-

website.
• Motivatie
 Een tijdschrift is vaak opgebouwd volgens een eigen 

stramien, met eigen rubrieken. Dat is ook bij Klap 
het geval. Het is nuttig om daar bij het begin van het 
schooljaar op te wijzen. Zo vinden de leerlingen de 
volgende maanden sneller hun weg in het magazine. 
In Klap wordt ook enkele keren verwezen naar 
specifieke rubrieken op de website. Bovendien zijn er 
op deze website nog een aantal andere interessante 
rubrieken. Daarom richten we in deze les ook de 
schijnwerpers op de website. Hier is heel wat informatie 
te vinden die aansluit bij het Klap-magazine, zoals 
een woordverklaring, een overzicht van de landen op 
kaarten, filmpjes … In alle schoolweken waarin geen 
Klap-magazine verschijnt, wordt er bovendien een 
actueel artikel op de website geplaatst. Zo kan je elke 
week rond actualiteit werken.

• Doelstellingen
 - De leerlingen zoeken de verschillende rubrieken in een 

tijdschrift op. 
 - De lln. noteren de pagina’s als p. 3 en p. 7-10.
 - De lln. stellen een inhoudsopgave van een tijdschrift op. 
 - De lln. surfen naar de Klap-website en bekijken de 

verschillende rubrieken. 
 - De lln. weten hoe ze met de Klap-webcode moeten 

inloggen. 
 - De lln. voeren gerichte zoekopdrachten op de website uit. 
• Werkwijze
 - Instap: Zorg voor een aantal verschillende nummers 

van diverse tijdschriften. Laat de leerlingen de 
inhoudsopgave bekijken, rubrieken opzoeken en 
vergelijken met een ander nummer van hetzelfde 
tijdschrift. 

 - Kern: Denk eerst samen na over het nut en belang van 
typische rubrieken voor elk tijdschrift. En waarvoor kan 
de inhoudsopgave handig zijn? Wijs er indien nodig op 
dat sommige rubrieken samen op één pagina kunnen 
staan en dat een andere rubriek meerdere pagina’s kan 
beslaan. In de inhoudsopgave staat soms alleen waar een 
rubriek begint, ofwel zijn zowel de begin- als eindpagina 
genoteerd. Daarna zet je de leerlingen aan het werk met 
hun Klap. Het eerste werkblad focust op het magazine 
zelf. Eerst zoeken de leerlingen de verschillende Klap-
rubrieken en daarna maken ze er een inhoudsopgave 

van. Houd vervolgens een poll naar de interessefactor 
van de verschillende rubrieken. Naar welke 3 rubrieken 
zullen de leerlingen in de volgende Klapkrant meteen 
op zoek gaan, om deze vóór al de rest te lezen? De 
leerlingen stellen zo hun persoonlijke top 3 op. Is er een 
tendens merkbaar? Vanaf vraag 5 heb je ook de Klap-
website nodig. Naargelang de digitale vaardigheden 
van je leerlingen beslis je of je het ontdekken van de 
website klassikaal, in duo dan wel individueel laat 
verlopen. Voorzie een gepast aantal computers, tablets of 
Chromebooks.

 - Slot: Hoeveel onderdelen van de website kunnen je 
leerlingen samen opsommen als alle computers weer 
afgesloten zijn?

• Extra
 - Heeft jullie school een schoolkrant? Hoe zouden de 

leerlingen de rubrieken daarvan zelf vormgeven? 
 - Je kan op dinsdag om 14 uur een actualiteitsmoment 

opnemen in het weekrooster en het nieuws heet van de 
naald op de website lezen.

 - De werkbladen kunnen ook in hoekenwerk gebruikt 
worden, met het Klap-magazine en de Klap-website erbij.

2. Bij ons
• Sluit aan bij de artikels ‘Almaar warmer’, ‘Negen 

welpen!’, ‘Niet gewenst’ en ‘Wat een sportzomer’ op pag. 
4 en 5.

• Motivatie 
Tijdens deze les ontdekken de leerlingen de pagina’s 
Nieuws uit eigen land. Deze twee pagina’s brengen 
steeds een variatie aan nieuwtjes uit eigen land. Ook op 
pagina 16 richten we de blik op België. Op deze pagina 
komt elke keer een stad van een andere provincie aan 
bod. In de maand september lezen we op pag. 4-5 over 
deze onderwerpen: spaarzaam omgaan met water, 
meer wolvenwelpjes in Limburg, fantastische prestaties 
van Belgische sporters en de hoornaar, een bedreiging 
voor onze bijen. Deze les sluit aan bij de leerdomeinen 
Wereldoriëntatie en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen maken zinnen met een opgegeven woord.
 - De lln. stellen zelf vragen bij antwoorden op.
 - De lln. zetten een krantenartikel in een tv-reportage 

om.
 - De lln. weten dat we spaarzaam moeten omgaan met 

water.
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 - De lln. leggen uit waarom bijen van belang zijn voor 
onze landbouw.

 - De lln. kennen enkele sporters die deze zomer goed 
gepresteerd hebben.

 - De lln. kennen het verschil tussen een zevenkamp en 
een tienkamp.

• Werkwijze
 - Instap: Bekijk dit filmpje:
 https://www.youtube.com/watch?v=I_e4EwOpjH0
 Laat de leerlingen vrij reageren. Informeer wie hier iets 

over gehoord heeft in de vakantie. Welk ander nieuws 
hebben ze ook vernomen in de vakantie? Je kan dit 
nieuws in twee categorieën indelen: nieuws uit eigen 
land tegenover nieuws uit het buitenland. In welke 
categorie staan de meeste onderwerpen? 

 - Kern: Zeg dat je vandaag focust op nieuws uit eigen 
land. Verdeel de klas in 4 groepen. Groep 1 leest 
‘Almaar warmer’,  groep 2 leest ‘Negen welpen!’, groep 
3 leest ‘Niet gewenst’ en groep 4 (grootste groep) leest 
‘Wat een sportzomer!’. Elk groepje stelt zijn gelezen 
deel daarna voor aan de klas in de vorm van een tv-
reportage. Eventueel zoeken de leerlingen hiervoor extra 
informatie over hun onderwerp op het internet op. Er 
mag ook een filmpje getoond worden dat aanleunt bij 
het gelezen artikel. De klas mag vragen stellen aan het 
groepje dat het artikel voorstelt. Daarna worden alle 
artikels klassikaal gelezen. Indien nodig wordt ingegaan 
op bepaalde moeilijke woorden. Vervolgens worden de 
werkbladen in duo opgelost en klassikaal verbeterd.

 - Slot: In de Ronde van Frankrijk zijn er 4 truien: geel 
voor de sterkste renner, groen voor de beste sprinter, 
met bollen voor de beste klimmer en wit voor de beste 
jongere. Stel dat er aan jou gevraagd wordt om een 5de 
trui te bedenken. Hoe zou die eruit zien? En aan wie zou 
je die trui geven? Bijvoorbeeld een trui met hartjes voor 
de liefste renner. Maak eerst een schets van je trui op 
papier. Voer je ontwerp daarna ook echt uit op een wit 
T-shirt. 

3. Mijn wonderlijke lichaam
• Sluit aan bij het dossier ‘Mijn lichaam is bijzonder’ op 

pag. 7 t.e.m. 10.
• Motivatie 

We focussen deze les op opdrachten begrijpend lezen. 
Dit is een sleutelvaardigheid voor het functioneren in 
de maatschappij. En toch zijn veel leerlingen er niet 
goed in. Het is dan ook belangrijk om hier voldoende 
aandacht aan te besteden. We werken in deze les rond 
de leesstrategie ‘van globaal lezen naar gedetailleerd 
lezen’. Door deze strategie werken de leerlingen steeds 
actiever met het dossier. Het onderwerp van de les zal 
de leerlingen zeker boeien. Leerlingen zijn immers erg 
geïnteresseerd in de werking van het eigen lichaam. 
De werkbladen kunnen gebruikt worden in een les 
Nederlands of een les Wereldoriëntatie, wetenschap en 
techniek.

• Doelstellingen
 - De leerlingen lezen aandachtig een dossier over het 

lichaam. 
 - De lln. linken woordenschat aan een passend artikel 

uit het dossier. 
 - De lln. noteren bij verklaringen het passende 

woordenschatwoord.
 - De lln. halen informatie uit artikels om vragen te 

beantwoorden.
 - De lln. evalueren zichzelf.
• Werkwijze
 - Instap: Prikkel de voorkennis van de leerlingen door 

enkele close-upfoto’s van lichaamsdelen te tonen: een 
oorlel, een tong, een neusgat, een stukje arm of been met 
kippenvel. Stel volgende vragen: Wat is dit? Waarvoor 
dient het? Of nodig een dokter/verpleegkundige uit in de 
klas en laat die vertellen over het beroep. 

 - Kern: Nu de voorkennis geprikkeld is, zijn de 
leerlingen gemotiveerder om teksten over dit onderwerp 
te lezen. Doe bij elke opdracht mee, geef een voorbeeld 
van hoe de leerlingen te werk kunnen gaan. Geef de 
leerlingen voldoende tijd om de artikels te skimmen 
(door te lezen uitzoeken waarover ze gaan). Laat 
de leerlingen dan opdracht 1, waarin ze de artikels 
moeten scannen (snel door een tekst heen kijken en 
steekwoorden zoeken), individueel aanpakken.

 Vanaf opdracht 2 laat je de leerlingen in groep werken. 
Opteer voor heterogene groepen. Je kan de groepjes van 
extra fotomateriaal, boeken of internettoegang voorzien. 
Herhaal ook even de klasafspraken bij groepswerk: 
de taakverdeling, de verantwoordelijkheid van ieder 
groepslid, de vooropgestelde werktijd … Je begeleidt de 
aparte groepjes waar nodig. Wijs vooraf op het belang 
van sleutelwoorden, namelijk de belangrijkste woorden 
uit een zin of tekst. Deze hebben altijd te maken met het 
onderwerp van de tekst. Sleutelwoorden vormen dan ook 
de sleutel naar de samenvatting van een tekst.

 - Slot: Las een kort feedbackmoment in. Hierbij 
verwoorden de leerlingen de tips (wat kan beter?) en 
tops (wat ging heel goed?) van het groepswerk. Dit 
gebeurt eerst in groep en daarna klassikaal. Zo horen 
de groepjes ook elkaars tips en tops; sommige willen ze 
een volgende keer misschien zelf toepassen. Noteer de 
belangrijkste tips en tops en neem ze voor de start van 
een volgend groepswerk even door. Op die manier groeit 
deze werkwijze tijdens het schooljaar. Reproduceer ook 
even het dossier a.d.h.v. de correctie van opdracht 3. 

• Tip: Bekijk met de klas enkele werken van Keith Haring. 
Kom tot de conclusie dat je zijn werk herkent aan de 
stripachtige figuren, vaak in één felle kleur, met weinig 
details, streepjes die beweging aangeven en zwarte lijnen 
als contour. Op de speelplaats mogen de leerlingen in 
groepjes hun eigen werk maken met stoepkrijt.



1. Hoe is je Klap opgebouwd? 
1. Over de wereld: p. 12-13 – In ons land: p. 4-5 – 

Poster: p. 6 en p. 11 – Strip: p. 15 – Op stap in België: 
p. 16 – Dossier: p. 7-10, met een interview p. 10 – 
Klapwoordraadsel: p. 15 – Film van de maand: p. 4 – 
Verwijzing naar de website: p. 5 – Samen met anderen: 
p. 2-3 – Ik test: p. 14 – Ri-Ra-Raadsels: p. 2

2. Samen met anderen: p. 2-3 – Ri-Ra-Raadsels: p. 2 – In 
ons land: p. 4-5 – Film van de maand: p. 4 – Verwijzing 
naar de website: p. 5 – Poster: p. 6 en p. 11 – Dossier: 
p. 7-10, met een interview p. 10 – Over de wereld:  
p. 12-13 – Ik test: p. 14 – Strip: p. 15 – Klapwoordraadsel: 
p. 15 – Op stap in België: p. 16

3. eigen antwoord
4. a. Gelijkenissen: het zijn twee lange artikels met een titel 

en een stukje bovenaan in een ander lettertype. Bij elk 
artikel staan foto’s. / Verschillen: op p. 5 is het een lange 
tekst met enkele tussentitels, op p. 10 staat er telkens een 
vraag en een antwoord. De vragen staan in blauw en vet. 
De vragen zijn door KLAP opgesteld, de antwoorden 
zijn van een dokter. Op p. 5 staan er zinnetjes onder de 
foto’s, op p. 10 niet.

 b. interview
5. bv. Artikel van de maand, Actuaquiz, Klap-poll, Kook 

of test je mee?, Win win win, Voor Klap-abonnees, 
enzovoort

6. Artikel van de week, Woordverklaring, Filmpjes en 
meer, Kaarten en Oplossingen en Leesvoer

7. een toestel dat geluid versterkt – duidelijk, voelbaar, 
concreet – minder worden, inkrimpen

8. p. 5 zeges p. 10 stethoscoop
 p. 7 brandstof p. 10 wisser
 p. 8 kwetsbaar p. 12 getroffen
 p. 8 drab  p. 13 inzichten
 p. 8 prikkels  p. 14 luchtpijp
 p. 9 geluidsgolven p. 16 middeleeuwen  
9. Belgische gemeenten – van België / landen van over de 

hele wereld – kaart van Europa of wereldkaart 
10. niet waar – waar – waar – niet waar – niet waar

3. Mijn wonderlijke lichaam
1. ontlasting: Oh, nee … diarree! / schedel: Hersenschade / 

voedsel en zuurstof: Wonderlijke machine / stethoscoop: 
Mensen helpen: daar word ik blij van! / camera met 
lampje: Kijken in je lichaam / bacterie of virus: Oh, 
nee … diarree! / smaken, ruiken, horen, zien of voelen: 
Zintuigen / 206 botten: Van binnen en van buiten 

2. 1. botten – 2. lichaamstemperatuur – 3. spieren –  
4. hartslagen – 5. zintuigen – 6. geluidsgolven – 7. 
stethoscoop – 8. huid – 9. schedel – 10. bacterie

3. a. Wonderlijke machine:
 Je lichaam heeft nodig:
 • brandstof, deze haal je uit voedsel • zuurstof, dat halen 

je longen uit de lucht
 1. Van binnen en van buiten
 • Buitenzijde is huid • Binnenzijde is wirwar van botten, 

spieren, bloedbanen, water, vet …
 • functies skelet: stevigheid & bescherming
 2. Het hart
 = motor van het lichaam
 = een sterke spier
 = zeer belangrijk orgaan
 Bestaat uit linker- en rechterhelft: elke helft bestaat uit: 

een boezem en een kamer, bloed stroomt van je boezem 
naar je kamer. En van daaruit via aders het lichaam 
door. 

 3. Hersenschade
 Vanuit je hersenen worden alle delen van je lichaam 

aangestuurd. Je hersenen zijn met je lichaam verbonden 
door zenuwen. Ze zijn beschermd door water en een 
schedel.

 Ook in je hersenen is er een linker- en rechterhelft.
 4. Zintuigen
 smaak = tong / reuk = neus / gehoor = oren / zicht = 

ogen / voelen = huid
 5. Oh, nee … diarree
 = waterige ontlasting => oorzaak
 • een bacterie door besmet eten of drinken
 • een virus
 • allergie/gevoeligheid voor soorten voedsel
 • stress
 Oplossing: voldoende water drinken
 6. Zorg dragen: hoe?
 1. • voldoende bewegen • groenten en fruit eten • 

voldoende slapen • voldoende water drinken • hygiëne: 
tanden poetsen, handen wassen, af en toe douche

 2. Goed in je vel zitten = blij en gelukkig voelen
 7. Kijken in je lichaam: hoe?
 • röntgenfoto • endoscopie • echografie
 b. 4 – 7 – 1 – 3 – 2 
4. a. lekkerbek – b. buitenbeentje – c. speurneus –  

d. waaghals – e. bofkont – f. warhoofd – g. blaaskaak – 
h. duizendpoot – i. mopperkont

Sleutel bij de werkbladen



2. Bij ons
1. Bv. Ze zocht verkoeling in het zwembad. – Met de 

telescoop kon hij de wolvenwelpjes heel goed zien. 
– Bijen produceren heerlijke honing. – De overheid 
bestuurt ons land. – In Limburg is er een wolvengezin 
met 9 kleine wolvenwelpjes. – Er zijn veel mensen 
die ondanks hun beperking aan sportwedstrijden 
deelnemen. – We moeten spaarzaam omspringen met 
water tijdens de droogte. – Bijen zijn nuttige dieren, 
want ze bestuiven de planten.

2. Hoe kan je water besparen? – Hoe heet het wolvenpaar 
uit Limburg dat 9 wolvenwelpjes heeft? – Wie is het 
grootste slachtoffer van de Aziatische hoornaar? – Wat 
won Wout van Aert in de Ronde van Frankrijk? – Wie 
won 2 keer goud op het WK Para cycling in Canada?

3. Dat is een sport waarbij je in 7 disciplines een wedstrijd 
moet afleggen. De disciplines zijn: 100 meter horden, 
200 meter hardlopen, verspringen, kogelstoten, 
hoogspringen, 800 meter hardlopen en speerwerpen.

4. Nee: mannen beoefenen de tienkamp. Er zijn 3 extra 
sportdisciplines: discuswerpen, polsstokspringen en 400 
meter sprint. Ook zijn er verschillen in afstanden bij 
sommige van de andere sporten.

5. wespensoort, bijen, honing, landbouw, bloem, nectar, 
stuifmeel, gewassen 

6.

W S F L O W T S

N E J I B H I E

W I L O L O E G

T R V P R N N E

U B S E E I K Z

O E N W T N A T

W E E L A G M I

P Z J E W S P R

WOLVENWELPJES

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



Hoe is je Klap opgebouwd? (1)

1. Klap is opgedeeld in verschillende rubrieken.
 In elk nummer wordt op die pagina's over hetzelfde brede onderwerp geschreven. 
 Je vindt deze in de gekleurde balk bovenaan de pagina’s.
 Verder vind je nog andere (regelmatig tot altijd terugkerende) onderdelen.
 Zoek in je Klap waar alles te vinden is. 
 Schrijf de paginanummers erbij. 

 Over de wereld: p.  -  In ons land: p.  - 

 Poster: p.  en  Strip: p. 

 Op stap in België: p.  Dossier: p.  - , met een interview p. 

 Klapwoordraadsel: p.  Filmtip: p. 

 Verwijzing naar de website: p.  Samen met anderen: p.  - 

 Ik test: p.  Ri-Ra-Raadsels: p. 

2.  Maak hier nu een heuse inhoudsopgave van.
 Daarvoor maak je van al deze rubrieken een overzicht in de volgorde zoals ze in je Klap staan. 

RUBRIEK PAGINA(‘S)

INHOUD



3. Mijn favoriete rubrieken TOP 3

 1. 

 2. 

 3. 

4. a. Kijk goed naar de grote artikels op p. 10 en p. 5.
 Welke gelijkenissen en verschillen merk je op?

 

  

  

  

 b. Hoe noem je de artikelvorm op p. 10?

 

5. Surf naar www.klapkrant.be.
 Welke zaken kan je meteen aanklikken?

 

  

  

6. Klik in de linkerkolom op ‘Voor Klap-abonnees’. 
 Vul de webcode in. Die vind je bovenaan op p. 1 van je Klap. Klik 2 keer op OK.
 Nu heb je in een nieuw tabblad toegang tot het afgesloten gedeelte voor abonnees.
 Bovenaan staan de rubrieken. Welke rubrieken zie je hier?

 

  

7. Klik op de rubriek ‘Woordverklaring’.
 Je merkte misschien al dat sommige woorden in de artikels extra opvallen.
 Die zijn vet en onderstreept. Noteer hier de uitleg die je op de website terugvindt. 

 p. 2 hoorapparaat = 

 p. 3 tastbaar = 

 p. 4 slinkt = 

Hoe is je Klap opgebouwd? (2)

www.klapkrant.be



Hoe is je Klap opgebouwd? (3)

9. Andere woorden zijn in het blauw gedrukt. 
 Dat zijn de namen van de  Europese landen  /  Belgische provincies  /  Belgische gemeenten die op de website op 

de kaart van België // van Europa  zijn aangeduid. 
 Nog andere woorden zijn in het rood gedrukt. 
 Dat zijn de namen van de  landen van over de hele wereld  /  Europese landen  die op de website op de  

kaart van Europa  //  wereldkaart  //  kaart van Europa of wereldkaart  zijn aangeduid.
• Tip: Je vindt de antwoorden op deze vragen in de rubriek ‘Kaarten en oplossingen’ op de website.

10. Waar of niet waar?
 Zet een kruis. 

8. Welke onderstreepte woorden vind je nog in je Klap? 
 Zet een vinkje in het hokje voor de woorden die je al begreep en dus niet meer hoeft op te zoeken op de
 website. Geef het bolletje de kleur die staat voor de mate waarin je het woord begrijpt.  

 • Ik gebruik het zelf. (donkergroen)

 • Ik kende de betekenis al, maar gebruik het niet zelf. (lichtgroen)

 • Ik kende het niet, maar begreep de betekenis door het artikel te lezen. (oranje)

WAAR NIET 
WAAR

  De nieuwste poll op de website gaat over ziek zijn.

  Op de website kan je meedoen aan een wedstrijd.

  De oplossing van het Klapwoordraadsel vind je op de website.

  Op de website staan de verklaarde woorden in de volgorde waarin ze in Klap voorkomen. 

  Er zijn twee filmpjes bij dit septembernummer van Klap te bekijken.

  p. 5

  p. 7

  p. 8

  p. 8

  p. 8

  p. 9

  p. 10

  p. 10

  p. 12

  p. 13

  p. 14

  p. 16



Bij ons (1)

1. Gebruik deze woorden in een zin, zodat de betekenis duidelijk wordt. 

verkoeling: 

telescoop: 

produceren: 

overheid: 

welpje: 

beperking: 

spaarzaam: 

bestuiven: 

2. Hier zie je enkele antwoorden. 
 Stel jij passende vragen op? 

  ? 

→ Door het aanleggen van grote regenwaterputten.

  ?

 → August en Noëlla

   ?

 → Vooral bijen zijn het slachtoffer.

  ?

 → Hij behaalde drie ritzeges en de groene trui op het einde van de Ronde van Frankrijk.

  ?

 → Tim Celen

3. Nafi Thiam is wereldkampioen op de zevenkamp.
 Kan jij uitleggen wat de zevenkamp inhoudt?
 • Tip: www.youtube.com/watch?v=HNwD6UdtNSA
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Bij ons (2)

4. Beoefenen mannen ook de zevenkamp? Leg uit!
 • Tip: www.youtube.com/watch?v=JP1ApHyJBvA
 

 

 

 

 

5. Waarom is de bij zo belangrijk voor onze gewassen? 
 Vul in. Kies de woorden uit het kader.

   gewassen – stuifmeel – nectar – bloem – wespensoort – landbouw – bijen - honing

 De Aziatische hoornaar is een  die we liever niet zien bij ons. 

Vooral  zijn het slachtoffer. Dat is niet alleen erg voor de bijen en 

de  , maar ook voor de  . 

Bijen vliegen van bloem naar  op zoek naar  . 

Tijdens die zoektocht verspreiden ze  van de ene naar de andere plant. 

Daardoor kunnen onze  zich voortplanten.

6. Woordenzoeker
 Zoek deze woorden in het rooster. 
 Je vindt ze in alle richtingen: horizontaal, verticaal en diagonaal, en zelfs van achter naar voren. 

 Welk woord kan je maken met de overgebleven letters?

 

W S F L O W T S

N E J I B H I E

W I L O L O E G

T R V P R N N E

U B S E E I K Z

O E N W T N A T

W E E L A G M I

P Z J E W S P R

welpen
zeebries
wesp
bijen
Wout
ritzeges
tienkamp
water
honing
wolf



Bij elke opdracht staan enkele vergrootglazen.
Geef aan wat je van de opdracht vond door deze in te kleuren. 
1 vergrootglas = dit was niets voor mij, 5 vergrootglazen = dit was een topoefening. 

1. Lees het dossier een eerste keer globaal. Verbind het woord in de eerste
 kolom met de titel van het artikel waarin je het kon vinden.
 Sommige woorden vind je in eenzelfde artikel.

2. Lees het dossier nu wat aandachtiger. 
 Welk woord bedoelen we met de uitleg hieronder? 

Mijn wonderlijke lichaam (1)
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ontlasting •
schedel •
voedsel en zuurstof •
stethoscoop •
camera met een lampje •
bacterie of virus •
smaken, ruiken, horen, zien of voelen •
206 botten •

• Wonderlijke machine

• Van binnen en van buiten

• Het hart

• Hersenschade

• Zintuigen

• Oh, nee … diarree!

• Kijken in je lichaam

• Mensen helpen: daar word ik blij van!

HORIZONTAAL
1. Je hebt er 206.
2. 37,5 °C is ideaal.
5. We kennen er 5.
9. Dit beschermt je hersenen.

VERTICAAL
3. Je hebt er zo’n 650.
4. Je telt er 60 tot 100 per minuut.
6. Bij een echografie werkt het apparaat hiermee.
7. Apparaat om je hart te horen.
8. Dit bestaat uit 3 lagen.
10. Besmet eten of drinken bevat dit en  

  dat zorgt voor diarree.

6. 7.

2. 3.

1.

4.

10.

9.

8.

5.



3. Lees het dossier nog grondiger door en duid belangrijke sleutelwoorden aan.
 a. Wonderlijke machine:

 Je lichaam heeft nodig:

 •  , deze haal je uit voedsel

 •  , dat halen je longen uit de lucht

 1. Van binnen en van buiten

 Buitenzijde is 

 Binnenzijde is wirwar van  ,  , 

 ,  , 

 → functies skelet:  & 

 2. Het hart

 = motor van het lichaam

 = 

 = 

 Bestaat uit linker- en rechterhelft: elke helft bestaat uit:  en  , 

bloed stroomt van je boezem naar je kamer. En van daaruit via  het lichaam door.

 3. Hersenschade

 Vanuit je hersenen worden alle delen van je lichaam aangestuurd. Je hersenen zijn met je lichaam verbonden 

door  Ze zijn beschermd door  en een 

 Ook in je hersenen is er een linker- en rechterhelft.

 4. Zintuigen
 Verbind elk orgaan met het juiste zintuig:

  smaak • • huid

  reuk • • oren

  gehoor • • tong

  zicht • • neus

  voelen • • ogen

5. Oh, nee … diarree
 = waterige ontlasting => oorzaak

 •  door 

 • 

 • 

 • 

 Oplossing: 

Mijn wonderlijke lichaam (2)
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Mijn wonderlijke lichaam (3)

 6. Zorg dragen: hoe?

 1. • 

  • 

  • 

  • 

  •  : tanden poetsen, handen wassen, af en toe douchen

 2. Goed in je vel zitten = 
 
 7. Kijken in je lichaam: hoe?

 • 

 • 

 • 

 b. Bekijk deze foto’s goed. Bij welk stukje van het schema past de foto het best?
 Nummer correct.

4. Bofkonten (en andere mensen)
 Er bestaan heel wat samenstellingen met de naam van een lichaamsdeel:  

blaaskaak, bofkont, buitenbeentje, duizendpoot, lekkerbek,  
mopperkont, speurneus, waaghals en warhoofd. 

 Zet elk woord bij de juiste omschrijving.

 a.  : smulpaap

 b.  : buitenstaander, outsider

 c.  : detective

 d.  : durfal

 e.  : geluksvogel

 f.  : chaoot

 g.  : opschepper, praatjesmaker

 h.  : alleskunner

 i.  : zeurpiet
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Sluit aan bij de Klapkrant van september 2022.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Hoe kunnen sommige mensen die doof zijn jou toch begrijpen?  (pag. 2)
  a. via liplezen en gebarentaal
  b. via gebarentaal en braille
  c. via braille en handalfabet

2. Hoe ga je op 16 september beter niet naar school?  (pag. 3)
  a. met de auto
  b. te voet
  c. met de fiets

3. Hoe heet de mama van 9 kleine wolvenwelpjes?  (pag. 4)
  a. Marcella
  b. Noëlla
  c. Nora

4. Wat vond deze zomer plaats in Seoul, Zuid-Korea?  (pag. 5)
  a. het wereldkampioenschap Para cycling
  b. het wereldkampioenschap baanwielrennen
  c. het wereldkampioenschap Formule E rijden

5. De linkerhelft van je hart bestaat uit …  (pag. 7)
  a. een boezem.
  b. een kamer.
  c. een boezem en een kamer.

6. Dit apparaat van een dokter zet geluidsgolven om in een beeld.  (pag. 9)
  a. een endoscoop
  b. een echograaf
  c. een microscoop

7. Wie werkt net als dokter Marie in praktijk ‘Ruiter’?  (pag. 10)
  a. een verpleegster
  b. een tandarts
  c. een diëtiste

8. In welke rivier in Nederland stond het waterpeil heel laag?  (pag. 12)
  a. de rivier de Rijn
  b. de rivier de Waal
  c. de rivier de Schelde

9. Welke zin over het heelal is fout?  (pag. 13)
  a. Heel, heel lang geleden hingen alle sterren en planeten aan elkaar vast.
  b. Het heelal is zo’n 10 miljard jaar geleden ontstaan.
  c. Het heelal is ontstaan door een oerknal.

10. Wie bedacht de bijnaam voor de inwoners van Lier?  (pag. 16)
  a. hertog Jan II
  b. de Mechelaars
  c. keizer Karel V

Klap nieuwsquiz 1
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