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Uitgewerkte lessuggesties
1. Sneeuw
• Sluit aan bij het artikel ‘Sneeuw’ op pag. 4.
• Motivatie
Op 14 en 16 januari was ongeveer het hele land bedekt
met een laagje sneeuw! Niets zo leuk als sneeuwmannen
maken, een sneeuwballengevecht houden of met de
slee glijden. Maar waar komt die sneeuw eigenlijk
vandaan en waarom sneeuwt het in de winter niet
altijd? In deze les ontdekken de leerlingen dat sneeuw
een vorm van neerslag is en dat die enkel in bepaalde
omstandigheden voorkomt. Ze leren ook wat de andere
vormen van neerslag zijn. Ze ontdekken dit zelf aan
de hand van uitleg in filmpjes. Op het einde van de les
gaan ze creatief aan de slag: hetzij zelf een sneeuwkristal
knippen, hetzij een sneeuwkristal programmeren met de
computer.
• Doelstellingen
- De leerlingen leggen de waterkringloop in hun eigen
woorden uit.
- De lln. onderscheiden verschillende vormen van
neerslag.
- De lln. duiden belangrijke woorden in een tekst aan.
- De lln. beantwoorden vragen bij een tekst.
• Werkwijze
- Instap: Begin deze les door te vragen wie op 14 of 16
januari iets speciaals gedaan heeft dat op andere dagen
niet mogelijk was. De kinderen zullen waarschijnlijk snel
komen tot het feit dat het op die dagen sneeuwde en dat
ze in de sneeuw wandelingen maakten, sneeuwgevechten
deden of sneeuwpoppen bouwden. Lees het artikel op
pag. 4 van Klap samen met de leerlingen.
Bespreek deze onderdelen klassikaal:
- Waar liggen de Hoge Venen?
(http://www.fotogeniekbelgie.be/beeldbank/
landschappen/hoge_venen.html)
- Hoe komt het dat de sneeuw even bleef liggen?
(De temperatuur zakte onder het vriespunt.)
- Waardoor begon de sneeuw te smelten?
(De temperatuur ging boven 0°C.)
Vertel de leerlingen enkele sneeuwweetjes:
https://intowintersport.nl/fun-facts/sneeuw-weetje/
Toon dat jij een sneeuwvlok kan knippen. Vertel zeker
ook dat sneeuwvlokken zo goed als uniek zijn. Er zijn
dus nooit twee dezelfde sneeuwkristallen, maar ze
hebben wel allemaal een zeshoekige vorm.

- Kern: Vraag de leerlingen of ze weten waar sneeuw
vandaan komt. Waarom valt sneeuw eigenlijk
en wanneer valt hij? Om deze vragen te kunnen
beantwoorden, moeten de leerlingen eerst weten wat
sneeuw precies is. Zorg ervoor dat ze tot het woord
neerslag komen.
Bekijk klassikaal dit filmpje: https://www.youtube.com/
watch?v=EeRS-8kIR-k. De leerlingen mogen nu de eerste
opdracht van het werkblad invullen. Dit wordt gevolgd
door een klassikale bespreking. Kijk nu naar dit filmpje:
https://www.weerplaza.nl/weerinhetnieuws/weerweetjes/
hoe-ontstaan-verschillende-soorten-neerslag/6806/
Tijdens de uitleg vullen de leerlingen de woorden bij
elk prentje in. Pols achteraf bij de leerlingen of ze de
verschillende vormen neerslag al hebben gezien.
Nu de leerlingen weten wat neerslag is en welke vormen
van neerslag er zijn, kan je dieper ingaan op sneeuw.
Lees klassikaal de tekst over sneeuw. De leerlingen lezen
de tekst een tweede keer, maar dan individueel. Met een
potlood trekken ze een kring rond de woorden die ze
belangrijk vinden. Vervolgens werken ze per twee. Ze
bekijken welke woorden ze allebei omkringd hebben.
Rond deze woorden trekken ze een groene kring. Hierna
kiezen jullie klassikaal de woorden die echt belangrijk
zijn om de tekst te kunnen begrijpen. Laat de lln. deze
woorden lichtjes kleuren. Ten slotte tellen de lln. hoeveel
van die woorden zij zelf ook aangeduid hadden.
- Slot: De leerlingen mogen zelf een verwerking kiezen:
- Zelf een sneeuwkristal knippen:
https://www.mizflurry.nl/2012/12/uitleg-papierensneeuwvlokken-knippen.html
- Zelf een sneeuwkristal programmeren:
https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/3

2. Kleine smaakbommetjes

3. Money, money, money

• Sluit aan bij het artikel ‘Made in Belgium - praline’ op
pag. 16.
• Motivatie
De meeste leerlingen houden wel van chocolade, een
lekkernij gemaakt van cacao. Maar het is vast een
hele ontdekking voor hen om te zien welke weg een
cacaoboon aflegt tot verrukkelijke praline of reep in de
winkel. De geuren en smaken zullen er in deze les vanaf
spatten! De werkbladen kunnen gebruikt worden in een
les Wereldoriëntatie, onderdelen ‘natuur’ en ‘techniek’.
• Doelstellingen
- De leerlingen vinden de antwoorden op vragen in een
artikel.
- De lln. bespreken hun chocoladevoorkeur en maken
een woordwolk over het onderwerp.
- De lln. vullen na het bekijken van een filmpje het
productieproces van chocolade aan.
- De lln. geven een tekst schematisch weer als
leesstrategie.
- De lln. berekenen hoeveel ingrediënten ze nodig
hebben voor een bepaald aantal personen.
- De lln. volgen een stappenplan om een recept uit te
voeren.
• Werkwijze
- Instap: Laat de leerlingen enkele verschillende stukjes
chocolade (wit, melk, puur, gevuld) proeven. Nadien
informeer je naar hun chocoladevoorkeur. Welke soort
verkiezen ze? Of lusten ze geen chocola? En waarom
(niet)? Hierna mogen de leerlingen een woordwolk
opstellen over wat ze al weten over chocolade.
- Kern: De leerlingen lezen het artikel ‘Made in Belgium
- praline’ op pag. 16. Laat hen de tekst actief lezen door
sleutelwoorden te markeren en eventuele vragen met een
vraagteken aan te duiden. Na het lezen bespreek je het
artikel klassikaal. Hierna beantwoorden de leerlingen
individueel de vragen van opdracht 2. Vervolgens
bekijk je samen dit filmpje: https://schooltv.nl/video/
chocola-hoe-wordt-chocola-gemaakt/. Hierin wordt het
productieproces van chocolade uitgelegd. De leerlingen
vullen nadien – alleen of in kleine groepjes – het verhaal
aan bij opdracht 3. Je kan zelf kiezen of je de in te vullen
woorden op voorhand kenbaar maakt of niet. De lln.
proberen vervolgens om een schema op te stellen van
deze tekst. Nadien worden deze opdrachten klassikaal
verbeterd.
- Slot: De leerlingen mogen een eigen verpakking
ontwerpen voor hun chocolade. Deze opdracht is deels
een muzische les. Maar laat de leerlingen zeker ook
stilstaan bij wat er allemaal verplicht op de verpakking
moet staan. Pols eerst even of ze weten wat er precies
op de verpakkingen van etenswaren staat. (naam van
het product, inhoud van het product, afkomst, gewicht,
houdbaarheidsdatum …) Na afloop kan je met de
leerlingen het chocoladerecept uitproberen: succes
gegarandeerd!
• Tip
Uiteraard kan je deze les uitbreiden met de geschiedenis
van chocolade. Deze brengt je bij de Maya’s die een
godendrank op basis van cacaobonen dronken en die de
bonen als ruilmiddel gebruikten. Via Columbus raakte
chocolade ook in onze streken bekend.

• Sluit aan bij het dossier ‘Betalen’ op pag. 7-9.
• Motivatie
In onze consumptiemaatschappij is het belangrijk dat
de leerlingen prijsbewust zijn, en dat ze weten dat hun
ouders hard moeten werken om geld te hebben. Daaruit
volgt dat de leerlingen niet alles kunnen hebben wat ze
willen. Ze moeten leren dat ze voor een grote aankoop
een tijdje moeten sparen. Het is heel interessant om even
stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van geld. Het
dossier en de werkbladen kunnen gebruikt worden in
een les Mens en Maatschappij.
• Doelstellingen
- De leerlingen schetsen kort de geschiedenis van het
geld: van ruilhandel tot elektronisch betalen.
- De lln. herkennen de symbolen van de munteenheden
euro, yen, dollar en pond.
- De lln. zoeken de munteenheden op van gegeven
landen.
- De lln. leren efficiënt om te gaan met geld en worden
prijsbewust.
• Werkwijze
- Vooraf: De leerlingen brengen elk een voorwerp van
thuis mee. Indien je deze liggen hebt, breng je wat
muntstukken mee uit landen die niet met de euro
betalen.
- Instap: Ruilmarkt. Vertel aan de leerlingen dat ze
het meegebrachte voorwerp mogen ruilen tegen een
voorwerp dat iemand anders meegebracht heeft. Dit
kunnen ze een paar keer herhalen.
- Kern: Na de ‘ruilhandel’ kom je klassikaal tot enkele
vaststellingen:
- Het geruilde artikel heeft niet altijd dezelfde waarde.
- Het is niet gemakkelijk om een goede ruil te maken:
jij wil iets ruilen maar de andere persoon wil jouw
voorwerp niet.
- Het is niet handig.
Weten de leerlingen dat er heel lang geleden ook zo
‘gekocht en verkocht’ werd? Ook toen ondervonden
de mensen heel wat moeilijkheden. Zo kom je tot de
geschiedenis van het geld. De leerlingen kunnen nu het
eerste werkblad oplossen. (met de hulp van het Klapdossier).
- Een tweede les(deel) kan gaan over de verschillende
munteenheden. Niet ieder land betaalt immers met
euro’s. Laat de lln. opzoeken wat de eurolanden zijn.
De leerlingen vertellen over hun ervaringen: op reis,
buitenlandse kinderen in klas … Daarna kunnen ze het
tweede werkblad maken. (tot opdracht 5)
- In een volgende les kan je het hebben over het feit
dat we geld nodig hebben om te overleven. Hier kan je
het ook hebben over zakgeld en hoe de leerlingen dit
(zouden) besteden. Zouden ze het geld direct uitgeven?
Of zouden ze het sparen? Is er iets waarvoor ze willen
sparen? Hebben ze een spaarplan om dit te realiseren?
Op de opgegeven site kunnen de leerlingen testen wat
voor soort geldtype ze zijn. Zijn de leerlingen ook een
beetje prijsbewust en kennen ze de prijs van bepaalde
artikelen? Zelfs de meeste dagelijkse handelingen kosten
geld: water, elektriciteit, eten en drinken, vervoer … Tot
slot maken de leerlingen de laatste opdrachten.

Sleutel bij de werkbladen
1. Sneeuw

1. a. grondwater – b. neerslag – c. condensatie –
d. verdamping
2. sneeuw – ijsregen – ijzel – natte sneeuw – regen
3. a. neerslag – ijskristallen – ijskoude lucht – vocht
Sneeuw is een vorm van neerslag die bestaat uit
ijskristallen die ontstaan zijn door vocht in een ijskoude
lucht.
b. +1°C / > -6°C / De hele luchtlaag waar de neerslag
doorheen valt, moet een temperatuur hebben van rond
of onder het vriespunt.

2. Kleine smaakbommetjes
1. – 2. eigen antwoorden
3. a. Jean Neuhaus jr – b. apotheker – c. broos = breekbaar
/ een ballotin = een doosje voor pralines / een praline
= een chocolaatje met romige vulling / een chocolatier
= een persoon die zoetwaren maakt op basis van
chocolade / een hofleverancier = een bedrijf dat
producten of diensten aan het koningshuis levert / eigen
antwoord
4. a. cacaobonen – cacaoboom – bruine – gele –
vruchtvlees – gedroogd – dak – machine – doppenlijf
– vermalen – melkpoeder – suiker – melkchocolade –
korrels – fijngemaakt – opgewarmd – vormen – bakkerij
b. 1. De cacaovrucht groeit. (kleur = geel) – 2. Bonen
worden gedroogd. – 3. Op reis naar hun (verre)
bestemming. – 4. In een machine worden ze schoon

geschud, de doppen gaan er af. – 5. De pitten worden
vermalen tot een vette, bruine pap. – 6. Toevoegen van
melkpoeder en suiker. – 7. De pap wordt fijn gemaakt en
opgewarmd. – 8. Naar de bakkerij.
5. a. 300 gram gianduja chocolade, 600 gram donkere
chocolade, 3 eetlepels kaneel, 600 ml room, 300 gram
boter, hagelslag, chocoladeschilfers, Sweet Mix Amaretto

3. Money, money, money
1. a. ruilhandel – b. eigen antwoord (bv. We moeten iets
hebben dat je bij je kan dragen en waarmee je overal kan
betalen.) / 2.a. munten – koper, brons, zilver en goud /
b. Ze waren heel zwaar. – Met een zak vol munten
rondlopen was gevaarlijk. Misschien word je wel
overvallen. / c. bankbiljetten / 3. bankkaart – mobiel
betalen – via een website betalen / 4.a. dollar – yen –
pond – euro / b. Zwitserland (frank) – Mexico (peso)
– IJsland (kroon) – Turkije (lira) – Rusland (roebel)
– Polen (zloty) / 5. eigen antwoorden / 6.a. een groot
brood, een strip en kranten zijn duurder / b. Te voet naar
school gaan en buiten spelen zijn gratis.

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

Sneeuw (1)
1. De kringloop van het water

Zet deze woorden op de juiste plaats op de tekening.
Kies uit: verdamping, condensatie, neerslag, grondwater.
b.

c.

a.

d.

2. Welke vormen van neerslag zijn er?

Noteer de juiste woorden onder de prenten.
Kies uit: natte sneeuw, regen, ijzel, sneeuw, ijsregen.

Sneeuw (2)
3. Lees deze tekst over sneeuw.

WAT IS SNEEUW?
Sneeuw is een vorm van neerslag die uit

Wanneer in de winter de wind uit noorde-

ijskristallen of een samenklontering hiervan

lijke richtingen waait, wordt meestal lucht

bestaat. De ijskristallen hebben zes punten

vanaf het poolgebied aangevoerd. Deze

en bestaan in verschillende soorten en ma-

luchtsoort is ideaal voor de aanmaak van

ten. Bij een temperatuur van +1 graad zijn

sneeuw: er is een koude atmosfeer en het

de sneeuwvlokken het grootst. Vriest het

relatief warme Noordzeewater geeft extra

6 graden of meer, dan krijg je in de droge

energie voor buien. Bij een oostelijke wind

lucht losse ijskristallen. De bekendste vorm

is de lucht in de winter ook vaak berekoud,

is de ijsster.

maar dan is de atmosfeer meestal te droog
om neerslag te krijgen. Je hebt dus ook

HOE ONTSTAAT SNEEUW?

vocht nodig om neerslag te produceren! Bij

Als je aan sneeuw denkt, denk je aan kou.

een noordelijke stroming van zeer koude

Vrieskou is precies wat je nodig hebt voor

lucht, vrij hoog in de atmosfeer van -30

sneeuw. De hele luchtlaag waar de neer-

graden, over de Noordzee ontstaan sneeuw-

slag doorheen valt, moet een temperatuur

buien in lange buienstraten. Maar bij een

hebben van rond of onder het vriespunt.

westelijke koude luchtstroming kunnen ook

Sneeuw krijg je dus alleen in ijskoude lucht.

sneeuwbuien tot ontwikkeling komen.

a. Markeer de belangrijke woorden in de tekst.
Zorg dat je aan de hand van die woorden kan uitleggen wat sneeuw is.
Je mag er maximum 8 aanduiden.
Gebruik de woorden die je aanduidde om (in je eigen woorden) uit te leggen hoe sneeuw ontstaat.

b. Beantwoord deze vragen over de tekst.
- Bij welke temperatuur zijn de sneeuwvlokken het grootst?
- Bij welke temperatuur krijg je in droge lucht losse ijskristallen?
- Wat is nodig om sneeuw te krijgen?
		 De hele luchtlaag
		

Kleine smaakbommetjes

(1)

Bij elke opdracht staat een chocoladereep. Deze kleur je na elke opdracht in:

GROEN = deze opdracht liep van een leien dakje, dit was gemakkelijk,
ORANJE = hier had ik hulp van een vriend nodig,
ROOD = dit ging m’n petje te boven, dit was te moeilijk.
1. Een eerste kennismaking: proeven
chocolade 1

chocolade 2

chocolade 3

voorkeur
smaak

2. Een tweede kennismaking

a. Chocolade = hemels! Of misschien net niet? Lust jij eigenlijk wel chocolade?
En welke soort chocolade eet jij het liefst? Schrijf het hieronder op.

b. Als je het woord chocolade hoort, waaraan denk je dan?
Schrijf alles waar jij aan denkt neer in deze wolk.

3. Lees aandachtig het artikel ‘Made in Belgium - Praline’ op pag. 16.

Los daarna deze vragen op.
a. Wie is de bedenker van deze Belgische specialiteit, de praline?

b. Welk beroep oefende zijn grootvader uit?

chocolade 4

Kleine smaakbommetjes

(2)

c. Wat betekenen deze woorden? Verbind elk woord met de uitleg.
		

broos

een persoon die zoetwaren op basis van chocolade maakt

		

een ballotin

een chocolaatje met romige vulling

		

een praline

een doosje voor pralines

		

een chocolatier

breekbaar

		

een hofleverancier

een bedrijf dat producten of diensten aan het koningshuis levert

Duid aan welke strategieën je toepaste om de betekenis van de woorden te vinden:
ik wist de betekenis al –
ik zoek het op –

ik lees verder of een stukje terug –

ik kende een synoniem of tegenstelling

ik vraag het aan iemand anders

4. Het productieproces van chocolade

a. Vul de ontbrekende woorden in.
Chocolade wordt gemaakt van
van een

. Deze bonen groeien in de vrucht
. De cacaovrucht heeft eerst een

krijgt later een

kleur, maar

kleur. Hij is nu ook veel groter. De vrucht is rijp. In de vrucht zit

wit spul, het

Daarin zitten bonen. En daar gaat het om. Eerst

worden de bonen

Dit gebeurt op het

Als ze droog genoeg zijn, gaan ze op reis in grote zakken. Als ze in het land van hun bestemming zijn, worden
ze uit de grote zakken gehaald. Ze worden naar een fabriek gebracht waar ze in een grote
worden schoon geschud. Ook het harde

van de cacaobonen moet er af. Nu blijven

er enkel nog bruine stukjes pit over. Deze pitten worden

tot een vette, bruine

pap. Dit lijkt op chocolade, maar dat is het nog niet! Aan de bruine pap worden nog
en

toegevoegd. Goed mengen en dan krijg je

melkchocoladepap zitten nog steeds grove
goed

. De chocoladepap wordt nog eens

Daarna wordt de pap

chocolade kan je in

. In deze

. De warme, zachte

gieten. En als de chocolade is afgekoeld, gaat hij naar de
.

b. Noteer nu het productieproces van chocolade in dit schema. Vul aan.
1.

2.

x
(kleur =

3. Op reis

x

4. In een machine

x

)

x

7. De pap

6. Toevoegen van

5.

x

x

8. Naar de

x

Kleine smaakbommetjes

(3)

5. Kinderpralines

Dit recept is voor 4 personen.
Wanneer we weer mogen afspreken met vrienden, geef je een feestje voor 11 personen en jezelf.
Pas je het recept alvast even aan?

KINDERPRALINES
Ingrediënten (4 personen)

Ingrediënten (12 personen)

• 100 gram gianduja chocolade

•

gianduja chocolade

• 200 gram donkere chocolade

•

donkere chocolade

• 1 eetlepel kaneel

•

kaneel

• 200 ml room

•

room

• 100 gram boter

•

boter

• hagelslag

• hagelslag

• chocoladeschilfers

• chocoladeschilfers

• Sweet Mix Amaretto

• Sweet Mix Amaretto

Bereiding
https://koken.vtm.be/de-keuken-van-sofie/recept/kinderpralines?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
6. Mijn chocoladereepwikkel

Je hebt zonet een heerlijke nieuwe chocoladesmaak uitgevonden.
In welke wikkel ga je die verkopen?
Wat zet je allemaal op de verpakking?

DIT IS DE ZIJKANT

DIT IS DE ACHTERKANT

Hier komen de ingrediënten
en overige verplichte informatie

DIT IS DE VOORKANT

Money, money, money (1)
1.		Even terug in de tijd

Er was eens …

a. Dit is geen sprookje. Lang geleden ging het er op die manier aan toe op de markt.
Dit soort handel noemen we

: Ik geef je dit, jij krijgt dat.

b. De man rechts vindt dat het zo niet langer kan. Vul jij de tekstballon verder aan?

2. a. Deze manier van kopen en verkopen bleef niet duren.

Tussen de 8ste en 7de eeuw voor Christus werden
Deze werden uit verschillende materialen gemaakt:
b. Waarom waren deze eerste geldstukken ook niet zo handig?

c. Wat was de oplossing?

3. Tegenwoordig betalen we niet alleen met munten en briefjes.

Op welke manieren kunnen we nog betalen?

4. Ik ga op reis en neem mee …

Niet overal betalen mensen met euro’s. Er zijn nog andere munteenheden.
a. Ken je deze symbolen?

geïntroduceerd.

Money, money, money (2)
b. Welke munteenheid heb je nodig wanneer je reist naar …?
		

Zwitserland

ZLOTY

		

Mexico

KROON

		

Rusland

LIRA

		

IJsland

FRANK

		

Turkije

PESO

		

Polen

ROEBEL

Foto pxhere .com

Verbind het land met de juiste munteenheid.

5. Uitgeven of sparen?

Soms krijg je geld voor je verjaardag. Of wanneer je een klusje doet.
Misschien krijg je elke week wat zakgeld. Of niet? Dat is zeker niet erg.
Ik ben benieuwd wat jij zou doen met je geld.
Wil je weten welk geldtype je bent? Doe de test op: https://bankvoordeklas.nl/geldtypetest
Ik ben een
Wil je dit in de toekomst veranderen? Waarom?

6. Ben je een ‘prijzenkenner’?

ballonm

edia .sh

op

a. Omkring alles wat minder dan 1 euro kost groen.

Fo t o

kw.b

e

b. We kunnen echt niet zonder geld. Er is heel weinig gratis.
Op een gewone schooldag geven we heel wat geld uit zonder het te beseffen.
Trek een streep door alles wat geld kost. Wat blijft er nog over?

een bad/douche nemen

een boterham met choco eten
middageten

kleren aantrekken
te voet naar school gaan
buiten spelen
tv kijken

tanden poetsen

een boek lezen

een koek/stuk fruit in de pauze eten
met de auto terug naar huis keren

Klap nieuwsquiz 6
Sluit aan bij de Klapkrant van februari 2021.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat vieren we op 27 februari?
a. Lichtmis.
b. Chinees Nieuwjaar.
c. De start van de Week van de Vrijwilliger.
Foto pxhere .com

2. Wat is de slogan van Dikketruiendag dit jaar?
a. Op volle kracht.
b. Op volle kracht vooruit.
c. Vooruit met de geit.
3. Wat maakt de coronatijd niet zo gezond?
a. Mensen zitten langer samen aan tafel om te eten.
b. Mensen eten meer chips, kaasjes en andere hapjes.
c. Er wordt meer gekookt met verse groenten.
4. Welke munten waren het meeste waard?
a. Bronzen munten.
b. Zilveren munten.
c. Gouden munten.

6. Wat gebeurt er als je je bankkaart vergeet uit de automaat te halen?
a. Hij wordt ingeslikt en geblokkeerd. Je krijgt hem terug via de eigen bank.
b. Hij wordt ingeslikt en geblokkeerd. Je krijgt hem terug via de politie.
c. Hij wordt ingeslikt en geblokkeerd. Je krijgt hem terug aan de balie van die bank.
7. Welke dieren zullen de komende weken massaal geboren worden in Australië?
a. Witte zeepaardjes.
b. Forellen.
c. Mosselen.
8. Wat betekent impeachment van een president?
a. Iemand tot president inhuldigen.
b. Een president afzetten.
c. Een president voor de tweede keer verkiezen.
9. Wat doe je eerst als je pralines wil maken?
a. Chocolade smelten.
b. Chocolade en quinoa mengen.
c. Water opwarmen.
10. Wie is de uitvinder van de ballotin?
a. Frederich Neuhaus.
b. Louise Agostini.
c. Jean Neuhaus jr.
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5. In hoeveel landen betalen ze met de euro?
a. In alle lidstaten van de Europese Unie.
b. In 19 lidstaten van de Europese Unie.
c. In 19 lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland.

