
Uitgewerkte lessuggesties

Klap – Artikel van de week: Elke week een pdf-fi le 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. Trek jij het je aan?
• Sluit aan bij artikel ‘#iktrekhetmijaan’ op pag. 3.
• Motivatie

De klimaatcrisis dwingt ons meer dan ooit tot
actie. Steeds meer bedrijven, overheden, scholen, 
organisaties … zetten al kleine of grote stappen naar een 
klimaatvriendelijkere samenleving. De campagne 
#iktrekhetmijaan zet deze klimaatinspanningen in de 
kijker. De campagne is een vervolg op de campagne 
Dikketruiendag. Oorspronkelijk stond die campagne in 
het teken van energiebesparing en werden scholen 
aangemoedigd om met ludieke acties het klimaatthema 
aan bod te laten komen. Later kreeg de campagne een 
bredere invulling en werden ook andere klimaatthema’s 
onder de aandacht gebracht. De bredere invulling krijgt 
nu de naam #iktrekhetmijaan. Het Klap-artikel brengt de 
vernieuwde campagne onder de aandacht. Met de 
werkbladen focussen we inhoudelijk op hoe de leerlingen 
kunnen meehelpen aan een gezonder klimaat. Ook het 
begrip ‘duurzaamheid’ brengen we onder de aandacht. 
Daarnaast bieden de werkbladen ook een oefening 
begrijpend lezen en een oefening in het inwinnen van 
informatie op het internet.

• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen aangeven hoe zij meewerken aan 
een gezonder klimaat.
- De lln. weten wat ‘duurzaamheid’ betekent (met 
betrekking tot het klimaat).
- De lln. kunnen gegevens uit een geschreven boodschap
reproduceren en interpreteren.
- De lln. raadplegen het internet als informatiebron.

• Werkwijze
- Instap: Start de les met het bekijken van het filmpje
van Frank Deboosere dat je vindt op de homepage van
de website iktrekhetmijaan.be. Meteen erna lezen de
leerlingen het Klap-artikel op pag. 3. Ze verwerken
dit individueel aan de hand van de eerste opdracht
op de werkbladen. Laat dit volgen door een klassikale
nabespreking van de antwoorden.
- Kern: Bepaal met de klas de actie(s) die je wil voeren
tussen 9 en 19 februari (dit kan je ook uitstellen tot
na de verwerking van opdracht 3). Daarna breng je
het begrip ‘duurzaamheid’ aan. Laat de leerlingen
per twee het eerste item van opdracht 2 aanpakken
(ontbrekende woorden invullen). Bespreek daarna
klassikaal het begrip ‘duurzaamheid’. Vervolgens
werken de leerlingen per twee opdracht 2 verder af.

Inventariseer alle antwoorden op het bord. Opdracht 
3 wordt eerst individueel opgelost door de leerlingen. 
Daarna verwoorden de leerlingen in kleine groepjes 
welke actiepunten zij genoteerd hebben. 
- Slot: In de lessen Muzo kan je met de leerlingen een
‘duurzaamheidskalender’ maken: elke leerling brengt
één actie creatief in beeld (eventueel met een slogan).
Verzamel alle blaadjes achter elkaar tot een kalender.
Elke dag staat één actie in de kijker.

2. So … you can dance!
• Sluit aan bij het dossier ‘Dans je mee?’ op pag. 7-9.
• Motivatie

Dans is de verborgen taal van de ziel, volgens Marthe
Graham. Dansen heeft veel te maken met hoe je je voelt.
Je leerlingen af en toe eens laten bewegen of dansen
zorgt ervoor dat ze zich daarna rustiger voelen. Dit
dossier kan daarvoor een mooie aanleiding vormen. We
laten de leerlingen in een les Taal, Wereldoriëntatie of
Muzo kennismaken met verschillende dansculturen.

• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen woorden verklaren door ze af te
leiden uit de context of ze op te zoeken.
- De lln. kunnen een mindmap maken over het thema
‘dansen’ met behulp van het dossier.
- De lln. herkennen enkele dansen.
- De lln. verbinden een land met een typische dans.
- De lln. weten dat bepaalde dieren ook een specifieke
dans hebben (paringsdans, bijendans ....). 

• Werkwijze
- Vooraf: Ga na wie van de leerlingen dansles volgt. Die
leerlingen kan je vragen of ze wat willen vertellen over
hun hobby.
- Instap: Vertel je leerlingen dat je een nieuw onderwerp
gaat behandelen. Toon hen de tips bij opdracht 1 en laat
hen raden waarover de les zal gaan. Hierna kunnen de
leerlingen die dansles volgen en die er iets over willen
vertellen, dit in de kring doen.
- Kern: Blijf nog even in de kring zitten. Laat alle
leerlingen hun mening geven over deze uitspraken:
Iedereen kan dansen. / Ballet is enkel voor meisjes. /
Dansen kan alleen op muziek. / Dansen is een hobby.
Hierna verdeel je de leerlingen in groepjes van vier. Ieder
groepje neemt rustig het dossier door en volgt daarbij
deze stappen: 1) Iedereen leest de titels en tussentitels
(kort laten verwoorden of voorkennis oproepen). – 2)
Ieder groepje neemt het hele dossier door. Ondertussen
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maken ze opdracht 2. –  3) Leg eerst duidelijk uit wat 
er bij opdracht 3 van de leerlingen verwacht wordt: een 
mindmap maken. Bespreek het eerste artikel klassikaal. 
Daarna gaan de leerlingen in hun groepje aan de slag. 
(Bij een derde leerjaar kan je de leerlingen ook de hele 
tijd begeleiden.) – 4) De leerlingen vullen opdracht 4 in 
aan de hand van de pagina over ballet. Daarna lossen 
ze de laatste drie opdrachten op met behulp van een 
chromebook of computer.
- Slot: In ieder groepje is er een chrombebook of
computer. De leerlingen bespreken in hun groepje
welke dans ze graag willen uitvoeren. Ze bekijken een
filmpje van die dans. Je geeft ze wat tijd om die dans in
te oefenen. Ieder groepje brengt zijn dans naar voor. De
andere leerlingen raden om welke dans het gaat.
- Je kan de leerlingen ook laten moonwalken. Bekijk
klassikaal dit filmpje: www.ketnet.be/kijken/d/dansen-
met-junes/reeks-1/junes-leert-zita-de-moonwalk
- Je kan de leerlingen nog meer filmpjes van ‘dansende
dieren’ tonen.

3. Op stap in België:
Vlaamse provincies

• Sluit aan bij de artikels ‘Op stap in België’ van dit
schooljaar (september t.e.m. februari, pag. 16).

• Motivatie
Op de laatste pagina van Klap brengen we dit schooljaar
de rubriek ‘Op stap in België’. Elke maand komt een
gemeente uit een andere provincie aan bod, waarbij
wordt gefocust op de bijnaam van de inwoners. Dat
wordt aangevuld met algemene informatie en enkele
toeristische weetjes. Op die manier maken we de
leerlingen nieuwsgierig naar plaatsen in het eigen land.
De bijnamen en de verhalen erachter leveren boeiende
artikels op. Deze (eerste) kennismaking met België
kan zowel in een derde als een vierde leerjaar gebruikt
worden. De les past in het leerdomein Wereldoriëntatie,
onderdelen ‘mens en maatschappij’ en ‘ruimte’.

• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken de antwoorden op vragen in
artikels.

- De lln. herkennen en situeren de Vlaamse provincies
van België.
- De lln. reconstrueren de artikels a.d.h.v. weetjes over
de betreffende provincie.
- De lln. ontwikkelen een geografisch besef.
- De lln. kunnen een atlas gebruiken.

• Werkwijze
- Vooraf: Zorg dat ook de vorige edities van Klap in de
klas aanwezig zijn.
- Instap: Haal de staatkundige kaart van België boven
en laat de bewuste provincies uit de voorbije artikels
aanduiden. Vertel wat achtergrond bij deze indeling:
Vlaamse en Waalse provincies, buurlanden, hoofdstad,
tweetaligheid.
- Kern: Laat de leerlingen het artikel op pag. 16
individueel lezen en aanvullend opdracht 1 oplossen.
Verbeter deze vraag meteen. Vervolgens verdeel je de
klas in groepjes om samen opdrachten 2 en 3 op te
lossen. Bied de mogelijkheid om informatie op te zoeken
op het internet. Herhaal ook even kort hoe de leerlingen
met een atlas aan de slag gaan: wat is een atlas (een boek
met allerlei kaarten), namenregister, soorten kaarten,
hoe iets opzoeken. Help de groepjes telkens wanneer het
samenwerken wat minder vlot gaat.
- Slot: Op het einde van de les worden de antwoorden
op de vragen besproken. Welk verhaal spreekt de
leerlingen het meest aan? Je kan het ook even over
bijnamen in het algemeen hebben. Hebben de inwoners
van jullie gemeente of van de naburige gemeenten ook
een bijnaam? Wie kent het verhaal achter die bijnaam?
Eventueel laat je dat navragen bij de (groot)ouders. Zijn
er kinderen die thuis of op school een bijnaam hebben?
Welke, en wat is het verhaal achter die bijnaam? Laat de
kinderen die hier graag iets meer over vertellen aan het
woord komen.

• Tip
Laat de kinderen in groepjes een verhaal achter een
bijnaam uitbeelden in een kort toneelstuk. Sluit de les af
met het voor de klas brengen van deze toneelstukken.
Alternatief: de kinderen zetten hun favoriete verhaal om
in een tekening.



1. Trek jij het je aan?
1. 1.#iktrekhetmijaan

2. Dikketruiendag
3. Bij Dikketruiendag werd vooral aan besparen op
verwarming en dus besparen op energie gedacht.
#iktrekhetmijaan wil allerlei klimaatacties en
duurzaamheidsacties in de kijker plaatsen.
4. a.- c. eigen antwoorden
b. Mensen aanzetten tot een klimaatactie en die
registreren op de website.

2. 1. blije – gezonde / eten – alle / na
2. bv. bodemvervuiling, zware overstromingen,
opwarming van de aarde, hongersnood …
3. bv. veel uitstoot van CO², kappen van bossen,
insecticiden spuiten, grote afvalbergen, uitputten van
grondstoff en …

3. Water: bv. een douche nemen in plaats van een bad,
water niet laten lopen tijdens het tanden poetsen, water
dat je gebruikt bij het wassen van groenten opvangen …
Verwarming: bv. de verwarming niet te hoog zetten,
ruimtes niet onnodig verwarmen, bewegen, een dikkere
trui aantrekken …
Elektriciteit: bv. het licht niet onnodig laten branden,
toestellen volledig uitschakelen (niet in rusttoestand),
zonnepanelen, spaarlampen, LED-verlichting …
Verkeer: bv. de auto niet gebruiken bij korte afstanden,
je vaker te voet of met de fi ets verplaatsen, het openbaar
vervoer gebruiken, carpoolen, deelauto’s …
Afval (en consumptie): bv. sorteren om te recycleren,
composteren, zo weinig mogelijk producten met
verpakking kopen, lokale producten kopen …
Natuur: bv. geen pesticiden gebruiken, spuitbussen
zonder drijfgas gebruiken …

2. So … you can dance!
1.  dansen 
2.  a. bedenken – b. vastgelegde passen en bewegingen – c. 

spitzen – d. ceremonie – e. houten leuning aan de muur
3.  wie? meisjes – jongens – iedereen – dieren

waar? overal: thuis, zaal, op straat ...
wat? breakdance, foxtrot, wals, ballet, haka …wanneer?
bij een feest – bij een begrafenis – als er bezoek is – voor 
een wedstrijd – zomaar
waarom? een hobby, om een verhaal te vertellen, om het 
leven te vieren, om te bidden
hoe? alleen, per twee (duo), in een groep

4.  a. Ze dragen spitzen, dat zijn balletschoenen met een 
bescherming in de top. / b) sterk en lenig – hoog kunnen 
springen – veel danspassen leren en oefenen / c) Iemand 
die als job dansen heeft .

5. a. haka – b. wals – c. breakdance – d. ballet – e. derwisj
– f. moonwalken

6.  Spanje – fl amenco / Nederland – klompendans / China
– leeuwendans / India – bharatanatyam / Rusland –
kalinka / Griekenland – sirtaki / Nieuw-Zeeland – haka /
Brazilië – samba / Arabische wereld – Oosterse dans
(buikdans)

3. Op stap in België:
Vlaamse provincies

1. a. de keikoppen – b. in de provincie West-Vlaanderen –
c. uit de Romeinse tijd – d. Er werd laken (een geweven
wollen stof) gemaakt. – e. Poperinge mocht geen laken
meer weven omdat het te dicht bij Ieper lag. Het was
minder dan drie uur wandelen van Poperinge naar Ieper.
Maar de Poperingse wevers beweerden dat het wel langer
wandelen was van Poperinge naar Ieper. Ze bleven de
hele tijd verder weven, ook al mocht het niet van de
graaf van Vlaanderen en ook al kregen ze daardoor
grote ruzie met Ieper. – f. het Keikoppencarnaval en een
kunstwerk dat een grote kei voorstelt

2. 1. Provincie West-Vlaanderen - Brugge – 2. Provincie
Oost-Vlaanderen - Gent – 3. Provincie Antwerpen
- Antwerpen – 4. Provincie Limburg - Hasselt – 5.
Provincie Vlaams-Brabant - Leuven – 6. Provincie
Waals-Brabant - Waver – 7. Provincie Henegouwen -
Bergen – 8. Provincie Namen - Namen – 9. Provincie
Luik - Luik – 10. Provincie Luxemburg - Aarlen

1
2

3

4
5

6
7

8

9

10

geel: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, 
Limburg, Vlaams-Brabant – Brussel

3. september: Lier – Antwerpen – Antwerpen –
schapenkoppen – Zimmertoren en Schapenmonument
oktober: Aalst – Oost-Vlaanderen – Gent – ajuinen –
bibliotheek Utopia en standbeeld Dirk Martens (eerste
drukker)
januari: Aarschot – Vlaams-Brabant – Leuven –
kasseistampers – wind- en watermolens
februari: Poperinge – West-Vlaanderen – Brugge –
keikoppen – standbeeld Keikop en stadhuis
Limburg – Vielsalm ligt in Luxemburg en dat is een
Waalse provincie – Brussel = hoofdstad van België en
geen provincie

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

Sleutel bij de werkbladen



1. Bij het artikel
1. Over welke huidige actie gaat het artikel?

2. Hoe heette de actie vroeger?

3. Waarom werd de naam veranderd?

4. Surf naar de website die vermeld wordt bij het artikel.
a. Zoek op de kaart met deelnemers een school in jouw buurt die meedoet.

Naam van de school: 
b. Bekijk het fi lmpje van weerman Frank Deboosere.
Wat is de bedoeling van het fi lmpje? Kleur het passende bolletje.

O De trui laten zien met de tekst ‘ik trek het mij aan’.

O Mensen aanzetten tot een klimaatactie en die registreren op de website.

O Mensen overtuigen dat het klimaat ongezond is.

O Zeggen aan scholen en bedrijven dat ze een veggiedag moeten houden.

c. Trekt je klas het zich ook aan?

Welke actie(s) ondernemen jullie van 9 tot 19 februari?

2. Duurzaamheid
1. Welke woorden ontbreken? Vul aan met wat jij  denkt.
We moeten duurzaam omgaan met onze aarde. Dit betekent:

- dat we  mensen zijn op een  aarde,

- dat er  genoeg is voor  mensen op aarde,

- dat er genoeg zal zijn voor de mensen die  ons leven op de aarde.

2. We merken dat de aarde niet zo gezond meer is. Geef voorbeelden waaraan jij denkt.

3. Hoe maken mensen de aarde minder gezond? Geef voorbeelden waaraan jij denkt.

Trek jij het je aan? (1)



3. Trek jij het je aan?
Noteer bij elk onderwerp kort wat je thuis of op school kan doen.

WATER

Hoe ga je duurzaam om met water?

VERWARMING

Hoe ga je duurzaam om met verwarming (brand-
stof)?

ELEKTRICITEIT

Hoe ga je duurzaam om met elektriciteit?

VERKEER

Hoe beweeg je je duurzaam in het verkeer?

AFVAL

Hoe ga je duurzaam om met afval en verspilling?

NATUUR

Hoe ga je duurzaam om met de natuur?

Trek jij het je aan? (2)



1. Kan je het ontbrekende woord invullen met behulp van deze tips?

2. Noteer de verklaring bij het woord of het woord bij de verklaring.
Je kan de verklaring afl eiden uit de artikels of opzoeken.

a. improviseren:

b. choreografi e:

 c.  : 

 d. : een plechtigheid

e. een barre:

3. We maken een mindmap.

a. Lees in je groepje aandachtig alle artikels van het dossier ‘Dans je mee?’ (pag. 7-9).

b. Na het lezen van een artikel overloop je de W/H-vragen en je vult sleutelwoorden aan indien mogelijk.

(Sommige woorden staan al ingevuld.)

4. Ballet

a. Hoe kunnen dansers op de toppen van hun tenen dansen zonder pijn?

b. Wat verlangt men van een balletdanser?

Hij of zij moet: 

c. Wat is een professionele danser?

So ... you can dance! (1)
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Meestal gebeurt het op muziek.

Je doet het alleen, 
met twee of in groep.

Het is een kunstvorm, 
maar ook een sport.
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So ... you can dance! (2)

meisjes

bij een begrafenis

breakdance  

om een verhaal te vertellen 

zaal 

alleen 

Wie?

Waarom?

Wat?

Wanneer?

Waar?

Hoe?
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5. Welke dansen zie je hier?
Kies uit: breakdance, ballet, wals, derwisj-dans, moonwalk, haka.

5. Veel landen hebben typische dansen. Kleur het land in dezelfde kleur als de bijbehorende dans.
• Tip: https://nl.versiontravel.com/typische-dansen-van-de-wereld-traditionele-dansen-door-landen/

Spanje

Griekenland

samba

kalinkaNederland
Arabische wereld

klompendans

Oosterse dans (buikdans)

leeuwendans

bharatanatyamsirtaki

hakaNieuw-Zeeland

fl aminco

Brazilië

Rusland

China

India

So ... you can dance! (3)
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Op stap in België: Vlaamse provincies (1)

1. Heb je het artikel op pag. 16 aandachtig gelezen?
Beantwoord dan nu deze vragen.
a. Welke bijnaam hebben de inwoners van Poperinge?

b. In welke provincie ligt de stad Poperinge?

c. Uit welke tijd stamt de naam ‘Villa Pupuringa?

d. Waarom groeide de stad tijdens de middeleeuwen sterk?

e. Kan je in je eigen woorden uitleggen hoe de bijnaam ontstaan is?

f. Welke zaken herinneren nu nog aan de bijnaam van de inwoners?

2. Hieronder zie je een blanco kaart van al onze provincies.
Het zijn er 10. Herken je ze?
Ga met een atlas aan de slag.

a. Benoem de provincies.
b. Kleur de Vlaamse provincies geel.
c. Kleur de Belgische vlag en de Vlaamse vlag juist in.

Wat is de hoofdstad van België? 



3. We kijken even terug naar de andere bijnamen. Vul de tabel in.
Indien nodig kan je extra opzoekwerk doen op het internet.

Op stap in België: Vlaamse provincies (2)

MAAND STAD PROVINCIE PROVINCIE-
HOOFDSTAD

BIJNAAM
INWONERS

BELANGRIJKE 
BEZIENS-

WAARDIGHEID

September

Oktober

Januari

Februari

Welke Vlaamse provincie ontbreekt nog? 

Waarom werd het artikel van december niet in de tabel opgenomen?

Waarom werd het artikel van november niet in de tabel opgenomen?

4. Even terugkijken op de les

Ik kan vlot vragen beantwoorden bij een gelezen artikel.

Ik kan Vlaanderen situeren op een kaart van België.

Ik kan een tabel aanvullen met gelezen informatie.

Ik kan handig in een atlas opzoeken.



Sluit aan bij de Klapkrant van februari 2023.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Op welke dag vieren we Valentijn?
a. op 12 februari
b. op 14 februari
c. op 24 februari

2. Wat gaf een weldoener aan wel 40 gezinnen?
a. kolen
b. benzine
c. stookolie

3. Wat gaan een heleboel ballonvaarders doen in Zwitserland?
a. Ze houden een wedstrijd om het hoogst vliegen.
b. Ze komen samen en vertellen elkaar over hun ballonreizen.
c. Ze willen het record van de meeste luchtballonnen in de lucht verbreken.

4. Hoe wordt het geld dat gezinnen voor hun kinderen krijgen genoemd?
a. Schoolgeld
b. Kinderbelasting
c. Groeipakket

5. Welke dans doe je niet met z’n tweetjes?
a. de breakdance
b. de foxtrot
c. de salsa

6. Welke zin is juist?
a. Derwisjen dragen kleurrijke sari’s en veel juwelen.
b. Derwisjen zijn dansers van de Mevlevi-orde.
c. De godsdienst van de derwisjen is het hindoeïsme.

7. Waardoor koos Aki Saito voor klassiek ballet?
a. Aki wilde graag verhuizen naar Zwitserland.
b. Aki vond het leuk om samen met haar zus te dansen.
c. Aki was dol op tutu’s.

8. Wat is typisch voor het motormerk Harley Davidson?
a. De motors hebben een laag stuur en een hoog zadel.
b. De motors hebben een hoog stuur en een laag zadel.
c. De motors hebben een laag stuur en een laag zadel.

9. Sobek was  ...
a. de god van het water en de vruchtbaarheid.
b. een soort krokodil.
c. een Oude Egyptenaar.

10. Waarom mocht de stad Poperinge geen laken meer weven?
a. Elke stad die dicht bij Ieper lag, mocht geen laken meer weven van de graaf van Vlaanderen.
b. Er waren klachten gekomen over het laken dat in Poperinge gemaakt werd.
c. Er was niet genoeg wol beschikbaar, en daarom mocht alleen Ieper laken weven.

Klap nieuwsquiz 6
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