
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. Een schouwspel van bloesems
• Sluit aan bij het artikel ‘Bloesems + bijtjes = fruit?’ op 

pag. 5.
• Motivatie
 Wie momenteel een beetje om zich heen kijkt, ziet heel 

veel verschillende bloesems aan de bomen verschijnen 
en bloemen in tuinen en parken, of gewoon in de 
berm. Wie wat beter luistert, hoort allerlei gefluit van 
vogels en gezoem van bijen. De lente is begonnen! 
Maar waarom zijn er eigenlijk zoveel verschillende 
soorten bloemen? Waarom zitten er zoveel insecten bij 
de ene bloem en niet bij de andere? In deze les worden 
de leerlingen geprikkeld om zelf te onderzoeken hoe 
bloemen gebouwd zijn en welke verschillen er zijn tussen 
bloemen. De werkbladen kunnen gebruikt worden in een 
les Wereldoriëntatie, onderdeel ‘natuur’.

• Doelstellingen
 - De leerlingen beantwoorden inhoudsvragen bij een 

artikel. 
 - De lln. leren het nut van planten en bestuivers voor de 

mensen en de natuur. 
 - De lln. leren met zorg om te gaan met het milieu.
 - De lln. onderscheiden in de eigen omgeving veel 

voorkomende planten en benoemen ze en leren hoe ze 
functioneren in hun leefomgeving.

 - De lln. leren over de bouw van planten, over de vorm 
en de functie van de onderdelen. 

• Werkwijze
 - Vooraf: Breng een aantal bekende en minder bekende 

fruitsoorten mee naar de klas. Voorzie eveneens een 
aantal bermbloemen om te onderzoeken. 

 - Instap: Begin de les met het ‘Appellied’ van de 
Ketnetband: www.youtube.com/watch?v=3BZIa50NDEk. 
Toon hierna de fruitsoorten aan de leerlingen. Stel 
enkele vragen: Hoe heten deze vruchten? Welke vind 
je (niet) lekker? Hoe kan je deze eten/klaarmaken? 
Waarom is fruit goed voor je? Fruit kan je onderverdelen 
in drie categorieën. Als je pitfruit doormidden snijdt, zie 
je zaadjes (pitjes) zitten. Voorbeelden hiervan zijn appels 
en peren. Steenfruit is dan weer fruit met één keiharde 
pit, voorbeelden zijn nectarines en perziken. Daarnaast 
heb je ook zacht fruit, de bessen en druiven.

 - Kern: Vraag de leerlingen waar al dat fruit vandaan 
komt. Weten ze dat je nu al het fruit kan ‘zien’, 
namelijk de bloesems aan de bomen? Dit zijn de 
bloemen waar vruchten uit groeien. Een leuk weetje: 
in Japan symboliseren de bloesems geluk, lente, een 

nieuw begin en liefde. Als de kersenbloesems bloeien, 
trekken veel Japanners eropuit om onder de bloemetjes 
te picknicken of te barbecueën. Lees nu klassikaal 
het artikel op pag. 5 van Klap. En los dan de vragen 
bij de eerste 3 opdrachten op. Laat vervolgens de 
meegebrachte bermbloemen onderzoeken. Stel vragen 
als: Waar vind je bloemen? Waarom hebben bloemen 
een mooie kleur? Waarom komen insecten op bloemen 
af? Bloemen hebben onderdelen, maar waar zijn die 
voor? (Wat achtergrond: Bloemen zijn belangrijk voor de 
voortplanting. De bevruchting gaat zo: In een stamper 
zitten in het vruchtbeginsel zaadknoppen. Komt er meel 
van de meeldraden op het stempel van een stamper, 
dan groeit de stuifmeelkorrel door de stijl naar een 
zaadknop. Stuifmeel en zaadknop vergroeien met elkaar 
en veranderen zo samen in een zaadje. In een vrucht 
zitten vaak een heleboel zaadjes.)

 Bekijk nu het filmpje van schooltv: 
 https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-bloemen. 

Hierna kunnen de leerlingen zelfstandig of in duo’s 
opdracht 4 oplossen.

 - Slot: Laat de leerlingen kennismaken met enkele 
kunstwerken van Arcimboldo. Zijn portretten zijn erg 
bekend omdat de gezichten samengesteld zijn uit groente 
en fruit, bloemen, gevogelte of vissen. Hoe gekker, 
hoe liever. De leerlingen gaan in tijdschriften op zoek 
naar plaatjes van fruit, groente, bloemen enzovoort en 
creëren hiermee hun eigen fruit- (of ander) portret.

• Tip: Kort kookideetje: appelchips. 
 Dit heb je nodig: 2 appels, kaneel. 
 Zo ga je te werk:
 • Warm de oven voor op 100 graden. 
 • Schil de appels en verwijder de klokhuizen. 
 • Schaaf de appels in dunne appelringen. 
 • Leg de plakjes appel op een met bakpapier beklede 

bakplaat en laat ze ca. 90 minuten in de oven drogen tot 
ze krokant zijn. 

 • Appelchips op een bord laten afkoelen en eventueel 
bestrooien met kaneel.

2. Leven in het water
• Sluit aan bij het dossier ‘Waterdieren’ op pag. 7-9.
• Motivatie 

Om de grote diversiteit in dieren (organismen) te 
overzien, zijn deze door de mens in groepen ingedeeld. 
Daarbij werd rekening gehouden met eigenschappen en 

bij KLAP, het onafhankelijke nieuwsmagazine voor kinderen

Redactie: Soetkin De Temmerman, Ellen Somers, Sylvie Thienpont, Liselotte Vertenten en Wim Vromant

31ste jaargang | Nr 8 | April 2022



kenmerken. De leerlingen leren in deze les zelf dieren 
te classificeren. Nadien gaan ze dieper in op dieren die 
leven in het water. Telkens wordt teruggegrepen naar het 
schema van de gewervelden, om de dieren waarover het 
gaat te situeren. De lln. krijgen te maken met schema’s 
en samenvattingen van de artikels waarin ze begrippen 
moeten invullen. De werkbladen kunnen gebruikt 
worden in een les Wereldoriëntatie, onderdeel ‘natuur’ of 
Nederlands, onderdeel ‘begrijpend lezen’. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen lezen informatieve teksten aandachtig.
 - De lln. classificeren dieren volgens een eigen gekozen 

criterium.
 - De lln. vullen schema’s en samenvattingen over artikels 

in.
 - De lln. kennen de 5 klassen van de gewervelde dieren.
 - De lln. beschrijven een waterdier. 
 - De lln. maken een samenvatting van een artikel.
 - De lln. kunnen vragen oplossen aan de hand van hun 

samenvatting. 
• Werkwijze
 - Instap: Noteer deze dieren aan het bord: giraf, gele 

zeilvindoktersvis, kanarie, bijengifkikker, ekster, zwarte 
adder, krokodil, walvis, poelkikker, groene specht, 
leguaan, zeebaars, olifant, muis, dolfijn, zeehond. Geef 
de opdracht om deze dieren te verdelen in groepen. De 
leerlingen mogen zelf het criterium kiezen (bv. kleur, 
grootte, klasse, in/uit het water, biotoop, prooi/jager …), 
maar geef hiervan nog geen voorbeelden. De lln. mogen 
voor deze opdracht het internet raadplegen. Kom tot de 
vaststelling dat dieren met dezelfde eigenschappen onder 
eenzelfde noemer gecategoriseerd kunnen worden. Deze 
oefening hebben wetenschappers ook gedaan. Dit heet 
classificatie. Zij zijn bij de gewervelden tot 5 klassen 
gekomen. Hierna vullen de leerlingen opdracht 1 in. 
Vervolgens bespreek je klassikaal de eigenschappen van 
elke klasse.

 (info: https://dier-en-natuur.infonu.nl/biologie/49867-
het-ordenen-van-organismen-het-dierenrijk.html ) 

 - Kern: De leerlingen lezen alle artikels van het dossier 
individueel of in duo’s. Daarna worden de artikels kort 
klassikaal besproken. Ten slotte vertel je de leerlingen 
dat ze enkele opdrachten bij deze artikels moeten 
maken. Ze mogen zelf beslissen of ze deze opdrachten 
zelfstandig of in duo’s maken. Achteraf overloop je de 
antwoorden klassikaal. Tip: Indien bepaalde leerlingen 
snel klaar zijn met de opdrachten, kan je hen de dieren 
laten classificeren volgens de klassen of een andere 
classificatie laten uitproberen. 

 - Slot: - Leren leren verwerking: De leerlingen maken 
zelf een schema/samenvatting bij het artikel ‘Soorten 
walvissen’. Ze stellen ook 5 vragen op met informatie uit 
dit artikel (of je hebt vooraf zelf 5 vragen opgesteld). De 
lln. beantwoorden de vragen van een medeleerling (of de 
vragen van de leerkracht). Bij deze opdracht mag enkel 
de eigen samenvatting gebruikt worden om de vragen op 
te lossen. Nadien volgt een controle. 

 - OF: Creatieve verwerking: De leerlingen kiezen elk 
hun favoriete ‘waterdier’. Ze geven een zo nauwkeurig 
mogelijke beschrijving van dit dier aan hun partner. 
De partner raadt het beschreven dier. Nadien wisselen 
ze van rol. Beschrijf voor de opdracht (bij wijze van 
voorbeeld) zelf een ‘waterdier’. Bv. walvis: beschrijving 
op pagina 8.

3. De oorlog in Oekraïne
• Sluit aan bij de artikels ‘Samen spelen’ op pag. 4 en 

‘Onderdrukt’ op pag. 12. Op 15 maart werd een online 
artikel over deze oorlog geplaatst op www.klapkrant.be: 
‘Op de vlucht voor oorlog’. Je vindt het in de rubriek 
‘Voor Klap-abonnees’ en dan ‘Artikel van de week’.

• Motivatie
 De oorlog in Oekraïne en de situatie van de vele 

vluchtelingen zijn dagelijks in het nieuws. De beelden die 
de leerlingen in de media zien, laten vast en zeker een 
diepe indruk na bij hen. Met hen praten over en duiden 
van deze oorlog is dus zeker nodig.

• Doelstellingen
 - De leerlingen verwerven achtergrondkennis over 

de oorlog in Oekraïne (geografisch, presidenten, 
aanleiding ...)

 - De lln. uiten hun eigen gevoelens en meningen.
 - De lln. krijgen zicht op de vluchtelingenproblematiek 

die de oorlog met zich meebrengt.
• Werkwijze
 Start de les met informatieverwerving over de oorlog 

door het lezen van artikels (Klap en andere magazines 
en kranten) en het bekijken van nieuwsitems van 
Karrewiet. Daarna kunnen de leerlingen aan de slag 
gaan met de werkbladen. De leerlingen verwerken de 
eerste zes opdrachten in duo’s. Opdracht 7 vullen ze 
individueel in. Na het invullen van de werkbladen 
gaan twee duo’s bij elkaar zitten om hun antwoorden 
te bespreken. Afsluitend laat je de leerlingen per vier 
een tableau vivant maken met als thema ‘oorlog’ of 
‘vluchten’.



1. Een schouwspel van bloesems
1. eigen antwoorden
2. a. de temperatuur – b. kersen – pruimen – peren – 

appels – c. De naamdagen van katholieke heiligen 
van 11 mei tot 15 mei of de heiligen zelf. Volgens 
de volksweerkunde zijn dit de laatste dagen in de 
lente waarop het ’s nachts nog kan vriezen. – d. 
grote ventilators of grote vuurpotten of bloesems nat 
maken voor het vriest – e. bijen – f. De insecten die 
langskomen, kunnen snoepen van de nectar in de bloem. 
Ondertussen komt er kleverig stuifmeel op hun lijf. Dat 
raken ze bij een volgende bloem weer kwijt.

3. 

 

de schil
het klokhuis

het kroontje

de pitjes

het steeltje het
vruchtvlees

 b. pitfruit: appel, peer, mispel – steenfruit: kers, perzik, 
avocado, pruim – zacht fruit: aardbei, braam, framboos, 
blauwe bes

4. a.

 

meeldraad

vruchtbeginsel

kelkblad

bloemsteel

stamper

kroonblad

 b. bloemsteel – kelkbladeren – kroonbladeren – 
meeldraden – stamper

2. Leven in het water
1. gewervelden – vissen – reptielen – amfibieën
2. zoet – rivieren – zout – Noordzee – vinnen – kieuwen
3. zoogdieren – walvis – dolfijn 
4. amfibieën – naakt – glad – huid – metamorfose 
 kikkerdril – kikkervisje

5. Nijlpaarden verblijven overdag in het water om zich te 
beschermen tegen de hitte. 

 Zeehonden halen hun voedsel uit de zee. 
6. de blobvis – alleen – de zee rond Australië – 30 cm – 

zonder tanden – wat hij toevallig tegenkomt
7. kogelvis – hij kan zich rond maken. – Doordat hij water 

naar binnen zuigt en vasthoudt in zijn maag. – hij geen 
ribben heeft en zijn huid dik en rubberachtig is. – hij is 

één van de meest giftige vissen 
8. de maanvis – lichaam is ronde schijf – geen staartvin 

– borstvinnen zijn smal – rug- en buikvin zijn lang 
– vredelievend - ±1000 kg – 2 m groot – eet graag 
plankton en kleine vissen – huid is taai – vrouwtje legt 
300 miljoen eitjes in een keer

3. De oorlog in Oekraïne
1. 

2. Vladimir Poetin is de president van Rusland. – sinds 
1999 / Volodymyr Zelensky is de president van 
Oekraïne. – sinds 2019

3. Poetin beschuldigde Oekraïne van het uitmoorden van 
Russisch gezinde inwoners van Oekraïne. Zelensky 
ontkende dit. Oekraïne wou lid worden van de NAVO en 
dat wou Poetin niet, omdat de NAVO geen bondgenoot 
is van Rusland. Dit ontkende Zelensky niet, maar hij 
heeft ondertussen ingezien dat zijn land nooit lid zal 
kunnen worden van de NAVO, omdat de NAVO zich 
nu niet wil mengen in het conflict en dat ook nooit zal 
willen doen.

4. Beste vooruitzicht: Via diplomatieke onderhandelingen 
tot vrede komen.

 Slechtste vooruitzicht: De oorlog breidt zich uit naar 
andere landen (wereldoorlog) of Rusland zet een 
kernwapen in.

5. Nieuws dat niet waar. 
 Het wordt verspreid om de andere partij in een slecht 

daglicht te stellen en/of de eigen partij op te hemelen.
6. Bv. hulpgoederen sturen – vluchtelingen onderdak 

bieden – kinderen onderwijs aanbieden – 
vluchtelingenkinderen opnemen in de jeugdbewegingen

 Bv. Deze kinderen hebben vreselijke dingen gezien. – Ze 
zijn bijna alles kwijt. – Ze missen hun thuis, hun vader, 
hun familie. – Ze zijn ongerust over de situatie en de 
toekomst van Oekraïne. – Ze komen terecht in een land 
waar een andere taal gesproken wordt en waar andere 
gewoonten zijn.

7. eigen gevoelens en mening

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

Sleutel bij de werkbladen

België

Polen

Oekraïne

Rusland

kikkerdril kikkervisje



Een schouwspel van bloesems (1)

1. Welk fruit ken je?
 Kruis aan. 

2. Goed gelezen? 
 Lees aandachtig het artikel ‘Bloesems + bijtjes = fruit?’ op pag. 5.
 Los daarna deze vragen op. Sommige zaken moet je opzoeken.
 a. Waarvan is de bloesembloei afhankelijk?

 

 b. Rangschik chronologisch: peren – pruimen – appels – kersen

 1.  2.  3.  4. 

 c. Wat wordt bedoeld met de term ijsheiligen?

 

 

 d. Welke middelen gebruiken fruitkwekers tegen koude lucht?

 

 

 e. Welke dieren bevruchten de bloemen?  

f. Hoe doen ze dit?
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3. a. Hier zie je een appel die doormidden 
gesneden is. Kan jij de juiste naam bij 
de verschillende delen plaatsen?

 Kies uit: 
 – de schil 
 – het steeltje 
 – het vruchtvlees 
 – de pitjes 
 – het kroontje 
 – het klokhuis

 b. Fruit is gezond. Je kan het verdelen in 3 soorten: pitfruit, steenfruit en zacht fruit. 
   Rangschik deze fruitsoorten juist: braam – kers – peer – aardbei – appel – perzik – avocado – 

mispel – framboos – pruim – blauwe bes.

4. a. Benoem de delen van deze bloem correct. 
Kies uit: kelkblad – bloemsteel – meeldraad – stamper – kroonblad – vruchtbeginsel.

 b. Schrijf de naam van een bloemdeel achter elke beschrijving.

 • Aan het einde hiervan groeit de bloem: 

 • Bescherming voor de bloem als deze in de knop zit: 

 • Deze zijn meestal mooi gekleurd en lokken insecten: 

 • Hier groeien de stuifmeelkorrels: 

 • Staat meestal midden in de bloem: 

Een schouwspel van bloesems (2)

pitfruit steenfruit zacht fruit
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1. Vul het schema aan. 

 

2. Vul de eigenschappen van de dieren in het groene vak aan. 
 Leven in water 

 •  water bv. 

 •  water bv. 

	 Voortbewegen met 

	 Ademen door 

3. Kleur het vak van de dieren die met longen geboren worden en geen metamorfose doormaken oranje.
 Voorbeelden van waterdieren die tot deze klasse behoren zijn: 

   en 

4. Kleur het vak van de koudbloedigen blauw.
 Vul de eigenschappen aan. 

	 Huid:  en 

	 Ademen door 

	 Van jong naar volwassen dier = 

 Voorbeeld bij de kikker:
 a. Teken de ontbrekende onderdelen van de cyclus
 b. Vul de begrippen aan bij de ontbrekende tekeningen. 

Leven in het water (1)

het dierenrijk

ongewervelden

vogels r a zoogdieren
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5. Beschrijf de link tussen water en deze 2 dieren. 

 > Nijlpaarden: 

 

 > Zeehonden: 

 

6. voor lelijkste vis gaat naar 

 Deze dieren leven het liefst . 

         Omkring wat van toepassing is op deze vis.

         Leefplaats: Op de bodem van ... de Noordzee / de zee rond Australië

         Lengte: 10 cm / 30 cm / 50 cm

         Eten: met tanden / zonder tanden

         Wat? 

7. Deze vis kennen jullie waarschijnlijk uit de film Finding Nemo. 

 Dit is een 

 Zijn speciale eigenschap is:  

 Hoe? 

 Dit lukt omdat 

 

 Let wel op van deze vis, want 

8. voor grootste beenvis gaat naar 

 Teken deze vis aan de hand van de beschrijving die je kan vinden in het artikel. 
          Dit zijn de belangrijkste eigenschappen: 

          

          

          

          

          

Leven in het water (2)
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2. Presidenten
 Aan het hoofd van Rusland en Oekraïne staat een president.

De oorlog in Oekraïne (1)

1. Situeren op de kaart

3. Hoe de oorlog begon
 De oorlog begon toen het Russische leger Oekraïne binnenviel.
 Welke redenen gaf president Poetin op om die inval te verantwoorden?

 

 

 

 Wat zegt president Zelensky over deze beschuldigingen?

 

 

 

is de president van 

Hij is aan de macht (afwisselend als president en premier) sinds 

is de president van 

Hij is aan de macht sinds 

Fo
to

's 
W

ik
ip

ed
ia

 Kleur op deze kaart:
 Rusland
 Oekraïne
 Polen
 België

 Geef elk land een andere kleur.
 Maak ook zelf een legenda.

 Legenda:



4. Hoe de oorlog verder gaat
 Wat is het beste vooruitzicht voor deze oorlog?

 

 

 Wat is het slechtste vooruitzicht voor deze oorlog?

 

 

5. Nepnieuws
 Beide landen beschuldigen elkaar ook van het verspreiden van nepnieuws. 
 Wat is dit?

 

 

 Waarom verspreiden landen zo’n nieuws?

 

 

 

6. Mensen op de vlucht
 Op heel veel manieren wordt er steun geboden aan mensen op de vlucht.
 Noem drie maatregelen op.

	 

	 

	 

 Kan jij je inleven in de situatie van vluchtelingenkinderen? Wat gaat er in hen om?

 

 

 

7. De oorlog en ik
 Omschrijf wat je denkt en hoe je je voelt bij het zien van de oorlogsbeelden.

 

 

  

 

De oorlog in Oekraïne (2)

Fo
to

 iS
to

ck
 - 

M
ar

yn
a 

Pe
tr

en
ko

-S
hv

et
s



Sluit aan bij de Klapkrant van april 2022.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welk recept was al in de middeleeuwen gekend?
  a. frieten met roerei
  b. asperges op zijn Vlaams
  c. tomaat-garnaal

2. Wat vieren we op 20 april?
  a. Buitenspeeldag
  b. de verjaardag van een Maleise tapir
  c. Pasen

3. Wie gaat er op zoek naar de Hamster der Duisternis?
  a. Hopper
  b. Hoppers oom
  c. Koning Peter

4. Wat gebruiken de boeren niet opdat de bloesems niet zouden bevriezen?
  a. ventilators
  b. grote potten vuur
  c. haardrogers

5. Waar zoekt een nijlpaard eten?
  a. in het water
  b. op het land
  c. in het water en op het land

6. Wat weet je over de grootste maanvis ooit?
  a. Hij woog 1000 kilogram en was twee meter groot.
  b. Hij woog 1500 kilogram en was drie meter groot.
  c. Hij woog 2000 kilogram en was vier meter groot.

7. Welke stappen doorloopt een zeehond in het opvangcentrum in Pieterburen?
  a. met twee in een kamer, dode haring leren eten, samenleven met een grotere groep
  b. met twee in een kamer, een verblijf met een groot zwembad, dode haring leren eten
  c. met twee in een kamer, dode haring leren eten, een verblijf met een groot zwembad

8. Hoeveel hoger is de Eiffeltoren nu in vergelijking met zijn bouwjaar?
  a. wel 18 meter
  b. wel 15 meter
  c. wel 12 meter

9. Welke zin over de Endurance is niet waar?
  a. Het schip was 43 meter lang en 7,4 meter breed.
  b. Het schip was speciaal ontworpen voor de tocht van Sir Ernest Shackleton.
  c. Het schip had drie masten, maar werd geplet door pakijs.

10. In welke zin past het woord camouflage?
  a. Alle amfibieën ondergaan een  van jong naar volwassen dier.
  b. De huid van een kogelvis is dik en rubberachtig, het is de perfecte  
  c. De vacht met strepen en stippen is de perfecte  voor een kleine tapir.

Klap nieuwsquiz 8
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