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Uitgewerkte lessuggesties
1. EKDR, eerst een kus en dan de
rest

• Sluit aan bij het artikel ‘Ik wilde enkel helpen’ op pag. 2.
• Motivatie
Je hebt het vast al eens meegemaakt. Een valpartij
tijdens de gymles of een schaafwonde bij het tikkertje
spelen. Meestal loopt het goed af. Jij weet precies wat
je moet doen. Maar wat als je een keer niet in de buurt
bent? Ook buiten de schooluren zit een ongeluk vaak
in een klein hoekje. Op zulke momenten is het fijn
als jouw leerlingen weten hoe ze zichzelf én anderen
kunnen helpen. Deze les past in de vakgebieden
Wereldoriëntatie, Gezondheidseducatie en Veiligheid.
• Doelstellingen
- De leerlingen verwerven kennis en inzichten rond
EHBO.
- De lln. zijn bereid hulp te bieden of zoeken zo snel mogelijk de hulp van een volwassene.
- De lln. kennen verschillende noodnummers.
- De lln. kunnen de inhoud van een EHBO-koffer weergeven.
- De lln. herkennen een brandwonde, een schaafwonde,
een bloedneus en een splinterwonde en kunnen de basis
eerste hulp-principes erbij toepassen.
- De lln. raadplegen zelfstandig informatiebronnen.
• Werkwijze
- Vooraf: Verzamel enkele dagen op voorhand allerlei
EHBO-materiaal.
- Instap: Ga met de leerlingen naar een grote ruimte. De
lln. staan in een kring. Jij stelt een vraag, bv. ‘Wie heeft
al eens in een ziekenwagen gezeten?’ Iedereen die al in
een ziekenwagen heeft gezeten wandelt nu rustig naar
de andere kant van de kring. Terwijl de lln. oversteken,
geven ze aan iedereen die ze tegenkomen een hand.
Mogelijke andere vragen zijn: Wie is al eens gevallen met
zijn fiets? Wie heeft al eens iets van zijn lichaam gebroken? Wie zag al eens een ongeval gebeuren? Wie belde al
eens 112? Wie is er al gestoken door een bij of wesp? Wie
had al een brandwonde? ... Speel dit instapspel zo’n 5 à 10
minuten. Je krijgt een goed zicht op wat de leerlingen al
meemaakten op het vlak van ongevallen. Bespreek achteraf enkele opmerkelijke antwoorden.
- Kern: Terug in de klas bespreek je het meegebrachte
EHBO-materiaal (bv. pincet, zwachtel, watten, ontsmettingsmiddel, pleister …). Waarvoor dient het? Hoe
noem je het? Hoe gebruik je het? Daag de lln. vervolgens
uit om zelfstandig te zoeken naar de antwoorden op de

verschillende opgaven rond EHBO. Je kiest er zelf voor
(afhankelijk van de groep) of je de lln. individueel dan
wel in duo’s aan de slag laat gaan. Op de website https://
www.rodekruis.nl/ehbo-wat-te-doen-bij vinden de lln.
de meeste antwoorden terug. Bespreek de opdrachten
kort na.
- Slot: Speel met de klas enkele rollenspellen rond
EHBO. Voorbeelden zijn: a) Je vriendje is gevallen met
de fiets. – b) Je vriendinnetje is gevallen op de speelplaats en men vermoedt een polsbreuk. – c) Je kleine
zusje heeft kokend water over haar handen gekregen. –
d) Een kleutertje kreeg tijdens de speeltijd een steek in
zijn dijbeen. Het zwelt snel en de angel zit er nog in. …
• Tips
Met onderstaande link is eerste hulp altijd dichtbij. Je
hangt de poster het best aan de binnenkant van het
EHBO-kastje, op de speelplaats of in de klas. De poster
toont 7 situaties waarbij je het best het hoofd koel houdt.
Echte EHBO in een heldere taal en met duidelijke instructies. Ook kinderen kunnen aan de slag met de tips.
https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2016/12/
KMA_005_EHBO_klikprint2.pdf

2. Goed gelezen?

• Sluit aan bij de artikels op pag. 4, 5 en 12.
• Motivatie
Er kan meer ingezet worden op begrijpend lezen. Onder meer door op een gestructureerde manier bezig te
zijn met begrijpend lezen. Begrijpend lezen kan vanuit
verschillende standpunten benaderd worden. We kiezen
voor een les waarbij de leerlingen moeten samenwerken.
Bij deze coöperatieve werkvorm krijgt elke leerling een
andere rol. Samen werken ze aan een beter leesbegrip.
Deze oefeningen kan je ook toepassen op andere artikels
of de volgende edities van Klap. Wanneer je deze aanpak
herhaalt, zullen de leerlingen in de verschillende rollen
groeien. De les sluit aan bij het vak Taal, deeldomein 'Begrijpend lezen'.
• Doelstellingen
- De leerlingen activeren hun voorkennis.
- De lln. verklaren moeilijke woorden.
- De lln. onderscheiden hoofd- van bijzaken.
- De lln. passen leesstrategieën toe.
- De lln. vatten een artikel samen.
- De lln. werken samen aan een opdracht.
- De lln. voeren een persoonlijke opdracht uit.

• Werkwijze
- Instap: Wanneer je deze leesstrategie voor het eerst
toepast, is het raadzaam om klassikaal 1 artikel volgens
de structuur van de werkbladen op te lossen. Geef de
titel ‘Taal met emoji’s’ mee aan de leerlingen. Maak een
woordenweb. Wat weet je over taal of emoji’s? Waar
denk je aan? Vul het woordenweb in. Vraag aan de leerlingen wat ze er nog meer over willen weten. Schrijf hun
onderzoeksvragen op het bord.
- Toon op het digibord het online artikel ‘Taal met
emoji’s’ (onderdeel ‘Voor Klap-lezers’, inloggen met de
webcode die je vindt op pag. 1 van Klap, kiezen voor
‘Artikel van de week’). Lees het alinea per alinea. Laat de
moeilijke woorden aanduiden. Breng de leesstrategieën
aan (zie bijlage). Wat kan je doen als je een woord niet
snapt? Leg uit dat het erg belangrijk is dat deze strategieën toegepast worden. Lees daarna de tekst opnieuw.
Controleer of de leerlingen de woorden begrijpen. Laat
daarna de belangrijkste woorden omcirkelen. Vraag aan
de leerlingen: Over wie gaat het? Waar speelt het zich af?
Wat is er gebeurd? Waarom is dit nieuws belangrijk? Hoe
is het afgelopen? Is iedereen klaar? Keer terug naar de
onderzoeksvragen die de leerlingen in het begin hebben
opgesteld. Zijn de vragen beantwoord? Wat heb je (nog)
geleerd?
- Kern: Vertel de leerlingen dat ze in groepen van 4
mogen werken. Elk groepslid krijgt een andere taak: de
letterzetter, het leesbeest, de letterwreter en de leesweter.
Leg uit wat deze taken inhouden (zie bijlage). Maak de
groepen en geef elke leerling een taak. Geef een timing
mee waarin deze taak volgens jou moet worden afgewerkt. Verdeel ook de artikels. Je kan de leerlingen indelen op basis van hun leesniveau. Zo verdeel je de artikels
op pagina’s 4 en 5 qua moeilijkheidsgraad. De leerlingen
gaan in groepjes aan de slag. Ze maken samen de opdrachten op de werkbladen. Controleer na het groepswerk of de leerlingen de artikels begrepen hebben. Stel
hiervoor enkele vragen die ze hebben opgelost op hun
werkbladen.
- Slot: Laat de leerlingen pag. 12 ‘scannend lezen’. Ze kiezen het artikel dat hun het meeste aanspreekt. Daarna
zoeken ze een klasgenoot die hetzelfde artikel gekozen
heeft. In duo lezen ze het artikel luidop. Daarna zoeken
ze samen uit: Over wie gaat het? Waar speelt het zich af?
Wat is er gebeurd? Waarom is dit nieuws belangrijk? Hoe
is het afgelopen? Is iedereen klaar? Dan zoeken de duo’s
een duo dat een ander artikel koos. Ze vertellen aan elkaar waarover hun artikel gaat. Ze doen dit aan de hand
van de vijf vragen. De leerlingen herhalen deze werkwijze tot ze alle artikels hebben leren kennen. Stel daarna
klassikaal de volgende vragen: Waarom heb je je eigen
artikel gekozen? Wat heeft het je bijgeleerd? Wat vond je
ook een interessant artikel? Wat heeft dat je bijgeleerd?

3. Smullen maar!

• Sluit aan bij het dossier ‘Smakelijk!’ op pag. 7 t.e.m. 9.
• Motivatie
Deze les is een ware ontdekkingsreis door onze voeding.
De leerlingen maken kennis met de nieuwe omgekeerde
voedingsdriehoek: ze ontdekken of ze gezond eten of
niet. Wat zijn vegetariërs en veganisten? Is onze etiquette
dezelfde als die in het buitenland? Wat wordt er in andere landen gegeten? Daarnaast komen de leerlingen meer
te weten over de technieken in de keuken. Als afsluiter
steken ze zelf de handen uit de mouwen en bereiden ze
een lekkere groentesoep. Smullen maar! Deze les sluit
aan bij het vak Wereldoriëntatie.
• Doelstellingen
- De leerlingen geven voorbeelden van gezonde en ongezonde voeding.
- De lln. kennen het verschil tussen een vegetariër en een
veganist.
- De lln. linken bepaalde voeding aan een land.
- De lln. herkennen keukentoestellen en hun functie.
- De lln. weten dat er in andere landen andere ‘eetregels’
gelden.
• Werkwijze
- Vooraf: De leerlingen noteren gedurende 2 dagen alles
wat ze eten en drinken.
- Instap: Drink van een kop koffie of thee en slurp daarbij heel luid. Wacht de reactie van de lln. af. Vonden ze
wat jij deed onbeleefd? Vertel dat slurpen bij ons als onbeleefd wordt gezien, maar in Japan hoort het zo. Kondig
nu aan dat er een les over voeding volgt.
- Kern: Teken op voorhand een lege voedingsdriehoek
op het bord: https://www.gezondleven.be/themas/
voeding/voedingsdriehoek Plaats nu alles wat de leerlingen gegeten en gedronken hebben tijdens de 2 dagen
in de voedingsdriehoek op het bord. Bespreek klassikaal
wat gezond, minder gezond of ongezond is. Bespreek
ook hoe de leerlingen minder gezond voedsel kunnen
vervangen door gezond voedsel. Bijvoorbeeld volkoren
brood i.p.v. wit brood of fruit i.p.v. een koek.
De klas wordt verdeeld in 9 groepjes. Elk groepje leest
een artikel van het dossier en vertelt er daarna over aan
de hele klasgroep: Gezonde voeding – Etiquette – Aanvallen! – Wat eet jij? – Help, help, hulp! – Dat smaakt
naar meer – Bourgondiërs – Ik eet geen vlees – Uitzonderlijk. Vervolgens wordt het dossier klassikaal gelezen
en indien nodig verduidelijkt. De vragen op de werkbladen worden in duo’s opgelost. Wanneer iedereen klaar is,
volgt een klassikale bespreking.
- Slot: Bereid in de klas een gezonde groentesoep. Vraag
enkele dagen op voorhand dat elk kind een groente
meebrengt (bv. wortel, ui, tomaat, selder, prei …) en een
beker, een lepel, een schort, een mes en een snijplank.
In de klas worden deze groenten door de lln. gewassen,
geschild en in stukken gesneden. De groenten worden
in een grote kookpot gedaan. Er wordt water toegevoegd
tot de groenten net onder water staan. Voeg daarna peper, zout en bouillonblokjes (1 per liter water) toe. De
soep moet een half uurtje koken en wordt dan gemixt.
Daarna kan iedereen smullen van een kommetje soep.
Smakelijk!

Sleutel bij de werkbladen
1. EKDR, eerst een kus en dan de
rest

1. Eerste Hulp Bij Ongelukken / 112 – 101 – 100 –
070-245 245
2. zwachtel – pleisters – kompres – cold pack – pincet –
schaar – wegwerphandschoen
3. een bloedneus: Een bloedvaatje in de neus is beschadigd
door een slag of stoot. Kan ook spontaan optreden.,
b – een schaafwonde: De bovenste huidlaag werd door
wrijving afgeschraapt., d – een brandwonde: Een wonde
die ontstaan is door hitte. Er zijn drie soorten. , a – een
splinterwonde: Een dun stukje hout, glas of doorn steekt
door de huid., c
4. a. waar – waar – waar – niet waar – niet waar /
b. V-E-I-L-I-G
5. eigen antwoord

2. Goed gelezen?

eigen antwoorden afhankelijk van de gekozen artikels

3. Smullen maar!

1. Uitzonderlijk – Bourgondiërs – Aanvallen – Ik eet geen
vlees – Gezonde voeding – Etiquette – Help, help, hulp!
– Wat eet jij? – Dat smaakt naar meer
2. vegetariër: ei – melk – kaas – frietjes – rijst – ijsje –
groenten
veganist: frietjes – rijst – groenten
3. Nederland – Italië – Frankrijk – China – GrootBrittannië – Verenigde Staten – België – Turkije en
Duitsland
4. mixer – wafelijzer – broodrooster – weegschaal
– keukenrobot – microgolfoven – waterkoker –
frituurketel
5. bv. Ja, ik zou dat willen, omdat ik het leuk vind om
nieuwe dingen uit te proberen.
Nee, ik zou het niet willen, omdat ik dat niet proper
vind.
6. peper

EKDR, eerst een kus en dan de rest (1)
1. Schrijf voluit:

E:
H:
B:
O:
Zoek even op :

i
i
i
i

Europees noodnummer:
Nummer van de politie:
Nr van de brandweer en ambulance:
Nummer van het Antigifcentrum:

2. Kleur wat in een verbanddoos thuishoort.

glas

pleisters

schaar

cold pack

wegwerph
andschoen

zwachtel

ep
sno

kompres

tan
den
bors
tel

pincet

3. Hoe reageer je bij deze ‘ongelukken’?
Verbind juist.
Een dun stukje hout,
glas of doorn steekt
door de huid.

1. Koel 10 minuten onder lauw
stromend water.

•een schaafwonde•

niet stuk.

•een bloedneus•

dicht net onder het neusbeen.
2. Is de bloeding niet gestopt: herhaal
nogmaals voor 5 minuten.

Een bloedvaatje in de
neus is beschadigd door

•een brandwond•

De bovenste

afgeschraapt.

2. Probeer met een pincet de splinter uit

c.

de huid te trekken.

1. Spoel de wonde schoon met water.

huidlaag werd
door wrijving

b.

1. Ontsmet de plek rond de splinter.

een slag of stoot. Kan
ook spontaan optreden.

a.

1. Knijp de neus 5 minuten zachtjes

Een wonde die ontstaan is door
hitte. Er zijn drie soorten.

2. Zijn er blaren, maak deze dan

•een splinterwond•

2. Verwijder vuil en steentjes.
3. Ontsmet.
4. Dek eventueel af met een pleister.

d.

EKDR, eerst een kus en dan de rest (2)
4. Test je EHBO-kennis.
a. Waar of niet waar ?
1. Ik kan altijd helpen.
2. Een gevaar is een waarschuwing.
3. EHBO geven kan iedereen.
4. 112 mag je voor de grap bellen.
5. Het logo van het Antigifcentrum is een hond die in zijn staart bijt.
b. Omkring de letter voor het juiste antwoord.
Zet ze onderaan in de juiste volgorde en je krijgt een woord dat te maken heeft met deze les.
1. Welk nummer bel je bij een noodgeval?

S. 911
V. 112
Y. 221

2.		 Welke hulp schakel je in bij een ongeval?

Foto Pexels

E.		 Vraag een volwassene om te helpen en bel 112.
A. Bel 101 en vraag niemand om te helpen.
I.		 Vraag een volwassene om te helpen of bel 112.
3.		 Wat vertel je als je het noodnummer belt?

O. Wie het slachtoffer is, hoe het gebeurde en wat er gebeurd is.
U. Wie het slachtoffer is, wanneer het gebeurd is en wie het slachtoffer is.
I.		 Wie jij bent, wat er gebeurd is, waar het ongeval gebeurd is en wie het slachtoffer is.
4.		 Wat is een noodgeval?

K. Twee okkernoten die tegen elkaar vallen.
L.		 Een situatie waarbij meteen hulp nodig is.
G.		 Een eerstegraads brandwonde.
5.		 Wat zijn de 4 belangrijke punten van EHBO in de goede volgorde?

O. Alarmeer een volwassene en bel 112, verleen verder EHBO, beoordeel de toestand van het slachtoffer
en zorg voor veiligheid.

I.		 Zorg voor veiligheid, beoordeel de toestand van het slachtoffer, alarmeer een volwassene en bel 112,
verleen verder EHBO.

Q. Beoordeel de toestand van het slachtoffer, alarmeer een volwassene en bel 112, zorg voor veiligheid
en verleen verder EHBO.
6.		 Wat zijn hulpverleners?

F.		 juffen en meesters
R. agenten
G.		 ambulanciers, verplegers en brandweermannen, kortom diegenen die bij een ongeval komen helpen

 Bij een ongeval moet je eerst voor je eigen

-heid zorgen!

EKDR, eerst een kus en dan de rest (3)
c. Even mezelf controleren. Hoe vond ik deze les?
Kruis de passende smiley aan. Bij het laatste cijfer schrijf je zelf wat over de les.
1. Als ik een noodoproep doe, moet ik 4 gegevens vermelden. Die ken ik.
2. Ik kan in een rollenspel zowel slachtoffer als hulpverlener spelen.
3. Ik ken de noodnummers uit het hoofd.
4.

Goed gelezen? (1)

namen:
artikel:

1. Wat zegt de titel je?
Lees de titel van het artikel dat de leerkracht je gaf.
Schrijf de titel in het hart van het woordenweb.
Wat weten jullie al over de titel? Schrijf het op.
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Taal met emoji’s

Vlaanderen is al eeuwenlang gekend
voor zijn kunst. Veel schilderijen hangen in buitenlandse musea. Films en
tv-programma’s winnen grote prijzen.
Boeken worden vertaald. Dansers en
muzikanten mogen overal ter wereld
optreden. Toeristen komen naar ons
land. Ze willen onze cultuur opsnuiven. Dat doen ze door naar musea,
optredens, het theater ... te gaan. Er

Steun

Vooral beginnende kunstenaars hebben extra steun nodig. Tot nu konden
ze een beurs aanvragen voor een project. Vond de regering het een goed

project? Dan kreeg de kunstenaar
geld. Dat gebruikte men voor materiaal, kostuums, decors ... Het is onmogelijk om als kunstenaar alles zelf te
betalen. Door de besparing zullen veel
projecten niet kunnen doorgaan. Dat
betreurt iedereen.

Heel wat kunstenaars zijn niet
akkoord met de besparing. Meestal
zijn het acteurs, tekenaars, schilders,
muzikanten of schrijvers. Ze protesteren op straat. Maar ook op de
sociale media tonen ze dat ze niet
akkoord zijn. Ze doen dit door hun
foto of kunstwerk voor zestig procent
af te dekken. Zo zie je goed hoeveel
er wegvalt als je zoveel bespaart. Ook
het publiek leeft mee. Ze steunen de
kunstenaars. Na een optreden gaan de
toeschouwers op het podium. Ze staan
als het ware ‘achter de kunstenaars’.

Foto JP Fack - La Barraca (voorstelling Mycene

1255 v.C.)

worden ook veel Belgische kunstenaars in het buitenland uitgenodigd.

Ben je een voetballer met een andere
huidskleur? Val je op mensen van
hetzelfde geslacht? Dan ben je extra
kwetsbaar. Voetballers, clubs en de
Pro League trekken aan de alarmbel.
Racisme en homohaat kunnen niet
langer. Vertoon je toch pestgedrag?
Dan kan je tot twee jaar uit het stadion geweerd worden. Je zal ook een
cursus moeten volgen. Die leert je
wat de gevolgen van pesten zijn.
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Protest

eten)

haar dansgroep op YouTube.

Daardoor werd ze in enkele
weken tijd wereldberoemd.

De video werd al meer dan 16 miljoen keer bekeken. Anae en haar
dansjuf Jeny mochten optreden in
een Amerikaanse show. Ook de
Britse prinses Meghan Markle vond
hun danspasjes uniek. Jeny en Anae
geloven dat eenzelfde passie mensen
verbindt. Welke huidskleur of leeftijd je ook hebt.

willen ze doen door minder
De Vlaamse regering moet besparen. Dat
specifieke projecten daalt
geld te geven aan cultuur. Het budget voor
Jan Jambon weten.
met zestig procent. Dat liet minister-president

Foto Sofie De Moor - FOMU Antwerpen

Brussel en danst Afro House.
Er kwam een filmpje van

Voetbal is niet altijd een feest.
Steeds meer supporters
schelden spelers uit. Dat is
genoeg geweest.

in ons land
In

Minder geld voor cultuur

>> Vooral nieuwe projecten ontvangen minder geld.

Surf naar www.klapkrant.be

(Foto Pixabay)

Foto JP Fack - La Barraca (voorstelling Achter 't

Vul hieronder enkel de eerste kolom in.

—
Everest, de jonge yeti
Animatie- en familiefilm
Duur: 97 minuten
Nu te zien in de bioscoop

Anae is negen jaar. Ze komt uit

Foto Pixabay

Wat willen jullie graag te weten komen over dit artikel?

Everest, de jonge
yeti
Yi woont in Shanghai (China).
Ze ontdekt een jonge yeti op
het dak van haar flat. Samen
met haar vrienden Jin en Peng
geeft ze hem de naam Everest.
Ze besluiten Everest naar zijn
familie te brengen. Daarvoor
reizen ze naar het hoogste punt
op aarde. De tocht is niet zonder gevaar. Er zijn immers mensen die de yeti willen vangen.

Racisme in
het stadion

Foto Screenshot Show Ellen Degeneres

Kijk nog niet naar de tekst van het artikel.

Dansen
verbindt

© Affiche Dreamworks

2. Wat wil ik onderzoeken?

In november kwamen er 230 nieuwe
emoji’s bij. Maar is dat wel zo’n
goede zaak? Vervangen emoji’s
stilaan onze taal? Of zijn ze eerder
een aanvulling?

Sommige mensen vinden emoji’s
symbool gebruiken om je tekst vrolijniet goed. Ze geloven dat kinderen
ker te maken. Denk aan een slinger.
meer emoji’s gebruiken dan woorden.
Sommige symbolen geven lichaamsDaardoor maken ze meer spelfouten.
taal weer. Bijvoorbeeld: een triestig
En worden ze almaar slechter in taal.
mannetje. Maar je kan ook echt een
Anderen denken dat emoji’s juist goed
zin bouwen met emoji’s.
zijn. Deze mensen vinden dat er te
weinig emoji’s zijn. Ze zien de figuurDenken jullie dat emoji’s onze taal
tjes als een ‘tweede taal’. Je kan een
zullen vervangen? Doe mee met
de poll op www.klapkrant.be

Foto Kristien Heirman - Koor Malaika

Film van
de maand

in de woordenlijst.
De uitleg van de onderstreepte woorden vind je
zie je op de kaarten.
De landen (rood) en Belgische gemeenten (blauw)

Voor je leest

Op het einde van deze oefeningen

Wat wil je graag leren?

Wat heb je bijgeleerd?

3. Begrijpen we alles?
a. Lees het artikel alinea per alinea.
b. Duid alle moeilijke woorden met een fluostift aan.
c. Wat betekenen de moeilijke woorden? Gebruik de kaartjes die de Leesweter heeft.
d. Schrijf de moeilijke woorden hier op in de tabel op het volgende werkblad. Geef ook hun verklaring.

Goed gelezen? (2)

namen:
artikel:

Moeilijk woord?

Betekenis
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4. Waarover gaat het artikel?

Hoog water
Foto Qantas

Er zit te veel stikstof in de
Nederlandse lucht. Daarom
neemt de regering strenge
maatregelen.

Stikstof maakt de natuur kapot.
Dat merken ze in gebieden met veel
natuur. Stikstof zit in uitlaatgassen.
Maar het komt ook vrij bij mest van
dieren. Door de stikstof verzuurt de
bodem. Veel bomen gaan dood. En
die bomen zijn belangrijk voor het

Foto Belga

a. Over wie gaat het?

De weg kwijt

Flamingo’s trekken in de winter naar warme oorden. Hoe
dichter je bij de evenaar komt,
hoe warmer. Maar een jonge
flamingo belandde per ongeluk
in Jakoetië. Dat is een regio in
het noordoosten van Rusland.
In de winter kan het er kouder
worden dan -70 °C. De flamingo
werd opgevangen. Hij kreeg eten
en extra vitamines om aan te
sterken.

Er mag geen stikstof meer bijkomen.
Daarom werkte de Nederlandse rege-

ring een plan uit.

het gebruik van kranen en machines.
Mensen die in de bouwsector werken,
zijn bang. Ze zullen misschien hun
werk verliezen.

Landbouw

Ook in mest van dieren zit er veel
stikstof. De regering legt aan de boeren strengere regels op. Zo mogen
ze hun boerderij niet uitbreiden. Er
mogen geen extra dieren bijkomen.
De boeren moeten ook ander voer
gebruiken. Ze weten niet of deze

Bosbranden
Er zijn nu al meer dan 90 branden.
Die bedreigen een groot gebied.

De regering besloot om bepaalde

zijn niet gunstig. De wind, hitte en
kans op bliksem maken het blussen
moeilijk.

>>> De Nederlandse verkeersborden worden aangepast.

b. Waar speelt het zich af?

c. Wat is er gebeurd?

d. Waarom is dit nieuws belangrijk?

e. Hoe is het afgelopen?

5. Hoe zit het nu?
a. Kijk terug naar oefening 2.
b. Wat wilden jullie graag leren? Heb je hier een antwoord op gekregen?
c. Vul de tweede kolom in bij oefening 2. Wat heb je geleerd?
EXTRA: Zijn er onderzoeksvragen waarop je geen antwoord hebt gekregen?
Zoek de antwoorden. Gebruik hiervoor boeken, het internet …

regels haalbaar zijn.

Snelwegen

Bouw

Op bepaalde plekken mogen geen
nieuwe wegen, wijken … gebouwd
worden. Er komt veel stikstof vrij bij

Het is lente in Australië. Met 40
°C
is het uitzonderlijk heet en droog.

plekken te evacueren. Mensen moesten hun huis verlaten. Ze kregen een
veilig onderkomen. Jammer genoeg
is
het einde nog niet in zicht. Honderden
brandweerlui krijgen het vuur niet
onder controle. Ook de voorspellingen
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Maatregelen tegen stikstof

die er nu waren, hadden natte voeten. Ze konden enkel een deel van
de stad via loopbruggen bezoeken.
De burgemeester wijt de overstroming aan de opwarming van het
klimaat. Hij vraagt geld aan de Italiaanse regering.

zuiveren van de lucht. Organisaties
die zich inzetten voor het milieu gingen naar de rechtbank. Ze vonden dat
de regering het probleem moest aanpakken. De rechtbank gaf hun gelijk.

Foto Pexels - Jean van der Meulen

Vul daarna de vragen over het artikel in.

Ze zijn wel wat water gewoon in
Venetië. Deze stad is gekend voor
zijn ligging aan zee. In plaats van
straten zijn er grachten. Daarop
varen boten met goederen of gondels met toeristen. Jaarlijks komen
er miljoenen toeristen. De reizigers

Foto Belga

Omcirkel in het artikel de belangrijkste woorden.

over de wereld

In Venetië (Italië) werd de noodtoestand
uitgeroepen. Er was
veel regenval. Het water bereikte
een hoogte van 1,87 meter.

Langste vlucht

Vliegen van Australië naar
Groot-Brittannië was nog
nooit gelukt zonder stop. Op
15 november lukte het een
Boeing 787 Dreamliner wel. Het
vliegtuig vloog 17 800 kilometer in 19 uur en 19 minuten. Er
was zelfs nog brandstof over.
De vlucht was een test. In 2022
hoopt de maatschappij deze
vliegreis aan te bieden.

(Foto Belga)

Op de snelwegen gelden er vanaf
2020 nieuwe regels. Nu mag je er tot
130 km per uur rijden. Die snelheid
wordt naar beneden getrokken. Tus-

sen 6 uur en 19 uur mag je maximum
100 km per uur rijden. Trager rijden
zorgt voor een betere doorstroming
van het verkeer. En dat zorgt voor een
lagere uitstoot van stikstof.

De afgelopen maanden kwamen de
bouwers en boeren op straat. Ze blokkeerden snelwegen. En ze protesteerden massaal. Voorlopig gaat de regering door met haar plannen.

Bijlage 1
Kopieer deze kaartjes voor elke groep. Lamineer ze en knip uit.
Zo kan je ze later nog gebruiken.
Verschillende rollen van de leerlingen:

Het leesbeest
Wat is je taak?

De leesweter
Wat is je taak?

¥ Je leest de vragen op het werkblad

¥ Jij zorgt ervoor dat alles duidelijk is.

		 luidop voor de groep.

¥ Begrijpen jullie een woord niet?

¥ Je zegt wat er moet gebeuren.

¥ Gebruik dan de Leesweterlijst.

¥ Je vraagt aan je groepsleden of ze

¥ Lees de eerste stap luidop voor.

snappen wat er moet gebeuren.
¥ Daarna zoeken jullie samen de

¥ Doe wat er gevraagd wordt.
¥ Ook je groepsgenoten moeten meehelpen.
¥ Snappen jullie het woord nu? Goed zo!

antwoorden.
¥ Je schrijft alle antwoorden op.
¥ Snap je sommige oefeningen echt niet?
Dan mag alleen jij de leerkracht om

¥ Snappen jullie het woord nog niet? Ga dan
door naar de volgende stap.
¥ Doe zoveel stappen als
nodig zijn om de betekenis

hulp vragen.

van het woord te kennen.

De letterzetter
Wat is je taak?

De letterwreter
Wat is je taak?

¥ Jij zorgt dat er rustig gewerkt wordt.

¥ Jij let goed op tijdens de opdrachten.

¥ Je houdt in de gaten of er goed

¥ Op het einde van de les zal de

doorgewerkt wordt.
¥ Kijk goed of iedereen aan de beurt komt.
¥ Jij mag beleefd opmerken dat iemand niet
meewerkt.
¥ ‘Ik merk dat je niet veel doet. Wil jij de
volgende vraag oplossen? We werken
samen in een groep.’
¥ Je mag beleefd opmerken dat iemand te
veel spreekt. ‘Ik merk dat je wel erg veel
zegt. Wil je ook de anderen aan de beurt
laten? We werken samen in een groep.’

leerkracht vragen stellen.
¥ Als Letterwreter geef jij in naam van
je groep de juiste antwoorden.
¥ Moet je andere groepjes uitleg geven?
Dan doe jij dit!

Bijlage 2

De leesweterlijst
Wat moet je doen als je een woord niet snapt?

STAP 1:

Lees de zin opnieuw. Welke info krijg je?
Kan je zo de betekenis achterhalen?

STAP 2:

Lees de zinnen rond de zin waarin het moeilijke woord staat.
Kan je zo de betekenis achterhalen?

STAP 3:

Verdeel het woord in stukjes. Ken je stukken van het woord?
Kan je zo de betekenis achterhalen?

STAP 4:

Gebruik de woordenlijst op de website van Klap.
Kan je zo de betekenis achterhalen?

STAP 5:

Zoek het woord op in een woordenboek.
Kan je zo de betekenis achterhalen?

STAP 6:

Vraag hulp aan de leerkracht.
Kan je nu de betekenis achterhalen?

Smullen maar! (1)
1. Het dossier ‘Smakelijk!’ is onderverdeeld in 9 artikels:
Gezonde voeding – Etiquette – Aanvallen! – Wat eet jij? – Help, help, hulp! – Dat smaakt naar meer –
Bourgondiërs – Ik eet geen vlees – Uitzonderlijk.
Noteer onder deze zinnen bij welk artikel ze horen.
¥ De allerbeste restaurants krijgen 3 sterren.
		
¥ Belgisch bier en pralines worden ver buiten Europa verdeeld.
		
¥ Overal ter wereld eet men op een andere manier.
		
¥ Meer en meer mensen kiezen bewust wat ze eten.
		
¥ Wie te weinig eet, zal sneller futloos zijn.
		
¥ De afstand tussen glazen, borden en bestek wordt met een meetlat gemeten.
		
¥ Vroeger had de kokkin gespierde armen.
		
¥ Rijst groeit goed in modder.
		
¥ In Azië ruilden ze goud en zilver voor kruiden.
		
2. Wie eet het?

Trek een groene kring rond de voeding die een veganist eet.

Trek een blauwe kring rond de voeding die een vegetariër eet.

Smullen maar! (2)
3. Uit welke landen komen deze voedingsmiddelen?
Verbind elk voedingsmiddel met het juiste land.

• TURKIJE

• GROOT-BRITTANNIË
• CHINA

• DUITSLAND

• ITALIË
• BELGIË

• VERENIGDE STATEN

4. Wat is het?
Kies uit het kader.
1. weegschaal – 2. frituurketel – 3. broodrooster – 4. microgolfoven
5. waterkoker – 6. mixer – 7. keukenrobot – 8. wafelijzer

• NEDERLAND

• FRANKRIJK

Smullen maar! (3)
5. In sommige culturen eet men met de handen uit een gemeenschappelijke schotel.
Die staat in het midden van de tafel. Wat denk jij hierover?
Zou je dat ook eens willen proberen? Waarom (niet)?

6. Woordzoeker: Specerijen
zout – laurier – basilicum – oregano – peterselie – curry – kaneel – kruidnagel
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Met de overgebleven letters kan je een specerij vormen:

