
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. Kalf met slurf
• Sluit aan bij het artikel ‘Baby-olifant’ op pag. 2.
• Motivatie 

In het dierenpark Pairi Daiza is voor de vijfde keer een 
baby-olifant geboren. Dat is een heel goede zaak, want 
de Aziatische olifant is met uitsterven bedreigd. In 
deze les komen de leerlingen te weten waarom dat zo 
is. Ze ontdekken de verschillen tussen de Aziatische en 
de Afrikaanse olifant. Daarnaast leren ze nog heel wat 
andere feitjes over olifanten. De werkbladen sluiten aan 
bij de vakken Wereldoriëntatie en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten dat er in Pairi Daiza een 

mannelijke Aziatische baby-olifant is geboren.
 - De lln. weten dat deze soort met uitsterven is bedreigd 

en waarom.
 - De lln. kennen enkele opmerkelijke feiten over 

olifanten.
 - De lln. kennen een paar verschillen tussen de 

Aziatische en de Afrikaanse olifant. 
• Werkwijze
 - Instap: Bekijk klassikaal dit filmpje:  

https://www.hln.be/dieren/aziatisch-olifantje-geboren-
in-pairi-daiza~a7da1b25/ Waar ging het filmpje over? 
denken de leerlingen. Ze mogen vrij reageren.

 - Kern: Het artikel ‘Baby-olifant’ op pag. 2 van Klap 
wordt klassikaal gelezen. Daarna beantwoorden de 
lln. in duo’s de vragen op de werkbladen. Voor de 
eerste opdracht hebben ze het Klap-artikel nodig. 
Voor de volgende opdrachten moeten ze naar bepaalde 
webpagina’s surfen. Je kan er ook voor kiezen om deze 
webpagina’s telkens op het digibord te projecteren. De 
pagina’s die opgegeven zijn bij opdracht 2 zijn ook nuttig 
voor opdrachten 3 en 4. Wanneer iedereen klaar is, volgt 
een klassikale bespreking/verbetering.

 - Slot: Een olifant knutselen. Surf naar deze link en 
volg het stappenplan: https://yoo.rs/olifant-knutselen-
van-papier-incl-template-1595854845.html. Wat heb 
je nodig? Een print van de olifant in het stappenplan, 
(gedecoreerd) karton, 2 knoopjes, wol of touw, schaar, 
lijmstift, plakband, potlood. Veel succes!

2. Ik dicht, jij dicht,
  wij dichten samen!
• Sluit aan bij het artikel ‘Samen poëzie be-leven’ op pag. 5 

en de KLAP-poster.
• Motivatie
 Elk jaar staat poëzie centraal in de laatste week van 

januari. We horen gedichten op de radio en televisie, 
we zien gedichten op het openbaar vervoer en in de 
openbare ruimte … Het thema dit jaar is SAMEN. 
Poëzie verbindt, inspireert en brengt samen. In de 
meeste scholen gaat deze week niet onopgemerkt voorbij. 
Met poëzie werken kan op talloze manieren en levert 
veel voordelen op. We bieden je hier een aantal ideetjes 
om met poëzie aan de slag te gaan. De werkbladen 
kunnen gebruikt worden in een les Nederlands of 
Muzische vorming. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen beantwoorden vragen correct na lezing 

van een artikel.
 - De lln. gaan creatief met taal aan de slag.
 - De lln. onderscheiden rijmwoorden.
 - De lln. kunnen per twee samenwerken.
• Werkwijze
 - Instap: Projecteer enkele poëzieposters op het digitale 

bord. Voorzie kopieën voor de groepjes in de klas. Laat 
de lln. de gedichten bekijken en lezen. Laat hen hierbij 
vooral ervaren wat gedichten zijn, welke verschillende 
soorten gedichten er zijn, dat de zinnen niet altijd 
moeten rijmen, dat er begin- en eindrijm bestaat … 
Kader de Poëzieweek. Laat de leerlingen aangeven hoe 
ze tegenover poëzie staan. Waarom houden ze ervan? Of 
waarom niet? Hebben ze zelf al gedichten geschreven? 

 - Tijdens: Lees klassikaal het Klap-artikel op pag. 5. 
Hierna beantwoorden de leerlingen de vragen van 
opdrachten 1 en 2. Vergeet ook niet om aandacht te 
besteden aan het postergedicht. Maak ook de derde 
opdracht klassikaal. Leg nog even het verschil uit 
tussen een beginrijm (= de klankovereenkomst van de 
woorden zit aan het begin) en een eindrijm (= als de 
laatste klanken hetzelfde zijn, deze klanken hoeven niet 
hetzelfde geschreven te zijn). In de opdracht komen 

bij KLAP, het onafhankelijke nieuwsmagazine voor kinderen
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enkel eindrijmen voor. Je kan de leerlingen enkele 
beginrijmen laten verzinnen bij de gegeven woorden. 
Vanaf opdracht 3.b. geef je de leerlingen de keuze 
om alleen of in duo’s te werken. Aan de hand van de 
gedichteninstructies gaan de lln. aan de slag om hun 
eigen creatie neer te schrijven. Achteraf gaan ze nog even 
bij zichzelf na of hun gevoel ten opzichte van poëzie 
veranderd is. 

 - Slot: Het werken met gedichten moet niet in één les 
afgehandeld worden. Het hoeft niet altijd een hele 
activiteit te zijn. Geef poëzie een vaste plaats in je (week)
planning. Begin, eindig of pauzeer de dag met een 
gedicht. Eentje dat kort en vrolijk is, of net wat langer en 
intenser. Hou de gedichten aanwezig, laat de bundel een 
poosje liggen, zodat zij die willen rustig verder kunnen 
lezen. Hou soms een gesprekje over het gedicht. Maak 
een gedichtenboom waarin de creaties van de leerlingen 
een plekje krijgen. 

• Tips
 Laat tijdens de Poëzieweek overal op school gedichtjes 

zichtbaar worden: op de schoolmuren en de deuren, 
maar ook voorgedragen door leerkrachten en leerlingen. 
Op het einde van de week wint een klas (of meerdere) 
de Gouden Dichtgriffel voor het origineelste, het meest 
rijmende of het meest beweeglijke gedicht.

3. De jeugdrechtbank
• Sluit aan bij het dossier ‘De jeugdrechtbank’ op pag. 7-10.
• Motivatie
 De leerlingen komen dagelijks in aanraking met regels 

en wetten. Kinderen en jongeren zijn het niet altijd 
eens met deze regels en wetten. Maar het niet-naleven 
ervan kan sancties met zich meebrengen. De wereld 
van het recht spreekt tot de verbeelding van velen. 
Bepaalde assisenzaken worden breed uitgesmeerd in de 
media. Verschillende tv-zenders hebben programma’s 
rond de rechtbank en advocaten. Het Klap-dossier en 
de werkbladen focussen op de jeugdrechtbank: wie is 
erbij betrokken? Wanneer komt de jeugdrechtbank 
tussen? Welke vonnissen worden uitgesproken … De 
werkbladen sluiten aan bij de vakken Wereldoriëntatie 
en Actualiteit.

• Doelstellingen
 - De leerlingen vatten een korte tekst samen in een 

schema.
 - De lln. brengen gegevens uit verschillende artikels bij 

elkaar.
 - De lln. geven in grote lijnen de werking van de 

jeugdrechtbank weer.
 - De lln. kunnen zich inleven en spelen een rol in een 

fictieve rechtszaak.

• Werkwijze
 Start de les met het Klap-dossier. De leerlingen 

mogen pagina’s 7, 9 en 10 al lezen. Laat ze ervaringen 
verwoorden met betrekking tot afspraken, regels, wetten, 
overtredingen ... Wat is het nut van regels en wetten? 
Zijn ze ook wel eens overbodig? Geef aan dat je wil 
focussen op rechtbanken, en meer in het bijzonder op de 
jeugdrechtbank. In de eerste opdracht ligt de klemtoon 
op individueel lezen en samenvatten. De verschillende 
situaties waarin een jeugdrechter tussenkomt, worden 
uit het artikel gefilterd. De twee volgende opdrachten 
kunnen in duo’s ingevuld worden en achteraf klassikaal 
besproken. Je kan hiervoor de brochure Jij en de 
jeugdrechtbank raadplegen (zie onderaan). Opdracht 
4 is de verwerking die de leerlingen maken na het 
lezen van pagina 8. De volgende twee opdrachten gaan 
over de specifieke woordenschat die in de rechtbank 
gebruikt wordt. Voor opdracht 7 wordt de klas in 
groepjes verdeeld. De leerkracht licht de opdracht toe. 
Na een voorbereiding brengt elk groepje hun rechtszaak 
naar voor. Elke zaak wordt door de andere leerlingen 
geëvalueerd waarbij ze vooral letten op de wijze waarop 
een rol vertolkt wordt.

 Een alternatief voor de laatste opdracht: 
Gebruik pagina 8 van Klap en laat de leerlingen alle 
mensen noteren die aan bod komen: Jef, de bakker, 
de buurvrouw, de agent, de magistraat, de griffier, de 
jeugdrechter, de advocaat ... Verdeel de klas in groepjes. 
Elk groepje speelt het verhaal na, maar met een ander 
hoofdpersonage: Jef uit de Klap-artikels, Jef die de 
waarheid spreekt en berouw toont, Jef die voor het eerst 
iets mispeutert omdat hij arm is en zijn zieke zusje wil 
helpen of Jef die veel geld wil om een playstation te 
kopen.

 Lijst ook even de mogelijke beslissingen van de 
magistraat op: hij seponeert het dossier, de jongere moet 
les volgen over ‘nee leren zeggen’, de jongere moet helpen 
in het ziekenhuis, de jongere krijgt een verwittiging, de 
jongere moet naar de jeugdrechter.

• Meer lezen over dit onderwerp? 
 De jeugdrechtbank, een informatief boek 

voor kinderen door Sofie De Moor (Die 
Keure)

 De brochure Jij en de jeugdrechtbank:
 https://jongerenwelzijn.be/assets/

docs/publicaties/jongerenbrochures/
jeugdrechtbank/jij_en_sdj_nl.pdf



1. Kalf met slurf
1. a. Er is een baby-olifantje geboren (een mannetje).
 b. Het is een Aziatische olifant.
 c. Dat het gevaar bestaat dat deze soort verdwijnt, omdat 

alle Aziatische olifanten zijn gestorven.
 d. Door stroperij en het verdwijnen van hun natuurlijke 

leefgebied.
2. Aziatische olifant: minder breed, tot 5 ton, mannetjes / 

Afrikaanse olifant: kwetsbaar, tot 9 ton, 2 vingers
3. niet waar: 70 jaar – waar – waar – niet waar: 250 kg – 

waar – waar – niet waar: in groep – niet waar: 150 000
4. Hij zuigt water op, plooit zijn slurf in zijn mond en spuit 

het water uit.
5. a. Dat is de leider van een olifantenfamilie, het is meestal 

het oudste vrouwtje van de groep.
 b. Ze proberen de dode olifant op te tillen en te 

begraven. Daarna hangen ze heel lang rond bij de dode 
olifant om afscheid te nemen.

 c. Voor hun slagtanden; deze zijn gemaakt van ivoor. 
Van dat ivoor worden beeldjes en juwelen gemaakt. Deze 
worden voor veel geld verkocht.

6. eigen antwoord

2. Ik dicht, jij dicht, 
  wij dichten samen!
1. eigen antwoorden
2. a. in een lied, op een affiche, op een kaart … – b. 

Gedichten zetten deuren en ramen open in je hoofd, 
roepen emoties op. – c. Ze zijn vaak kort, er wordt 
gespeeld met taal, klank en ritme, er wordt zoveel 
mogelijk gezegd met zo min mogelijk woorden, je 
vindt er telkens een andere betekenis in. – d. gevoel = 
emotie / dichtstuk = gedicht / bemoediging = troost / 
noodsituatie = crisis – e. 28 januari tot en met 3 februari 
/ Samen / Het is belangrijk om samen naar de wereld te 
kijken, samen gedichten te lezen, samen te zijn, samen te 

zitten, te werken, te schrijven. Samen kunnen we immers 
meer dan alleen!

3. a. tenen: trainen, Wenen / tanden: branden, manden, 
graslanden / kikker: dikker, sticker, vogelverschrikker / 
snorren: knorren, sjorren

 b. Samen – Ik ben met papa aan zee, zonder mama, 
zonder zus. Gewoon een dag wij twee. We graven een 
kasteel met een grote, diepe gracht. Nu spoelt het water 
aan, maar wij staan stoer op wacht. Kom maar, golven, 
kom maar op! Ik loop hier geen gevaar. Papa is bij mij en 
wij horen bij elkaar.

4. – 5. eigen antwoorden

3. De jeugdrechtbank
1. misdrijf – verontrustende gezinssituatie – 

hoogdringende hulp – mishandeling/verwaarlozing
2. jeugdrechter – spreekt een vonnis uit / sociale dienst 

– onderzoekt de situatie van de jongere / openbare 
aanklager – vordert de strafmaat / advocaat – verdedigt 
de jongere

3. thuis onder voorwaarden, regelingen – thuisbegeleiding 
– pleeggezin – in een voorziening voor jeugdhulp – in 
een gesloten instelling

4. 2 – 5 – 1 – 3 – 6 – 4 
5. a. de toga
 b. Om te benadrukken dat iedereen gelijk is in de 

rechtbank. Er moet naar iedereen evenveel geluisterd 
worden.

6. een strafblad
 het parket
 seponeren
 het wetboek

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

Sleutel bij de werkbladen



1. Beantwoord deze vragen. 
 Je vindt de antwoorden in het Klap-artikel en op  

https://www.hln.be/dieren/aziatisch-olifantje-geboren-in-pairi-daiza~a7da1b25/ 

 a. Welk heuglijk nieuws meldt dierenpark Pairi Daiza ons?

 

 

 b. Over welke olifantensoort gaat het?

 

 c. Deze gebeurtenis is goed nieuws, omdat deze olifantensoort met uitsterven is bedreigd. Wat betekent dat?

 

 

 d. Weet jij ook hoe dit komt?

 

 

2. Er bestaan Aziatische en Afrikaanse olifanten.
 Hoe verschillen ze van elkaar? Vul de tabel aan. Deze links kunnen je helpen:
 https://www.pairidaiza.eu/nl/activiteiten/afrikaanse-olifant
 https://www.pairidaiza.eu/nl/activiteiten/aziatische-olifant

Kalf met slurf (1)

AZIATISCHE OLIFANT AFRIKAANSE OLIFANT

Diersoort bedreigd 

Gewicht 

Oren brede oren

Slurf 1 vinger

Grote slagtanden mannetjes en vrouwtjes

3. Waar of niet waar? 
 Kleur de zinnen GROEN als ze waar zijn en ROOD als ze niet waar zijn.

Een olifant kan 100 jaar oud worden.
De zwaarste olifant weegt 12 274 kg.
Een olifant gebruikt zijn oren om zichzelf af te koelen.
Een olifant kan tot 20 kg per dag eten.
Het menu van een olifant bestaat alleen uit planten.
Een zwangerschap bij een olifant duurt langer dan bij een mens, met name 24 maanden.
Olifanten leven alleen.
De slurf van een olifant telt ongeveer 150 spieren.



Kalf met slurf (2)

4. Beschrijf hoe een olifant drinkt.

 

 

  

5. Surf naar https://wikikids.nl/Olifanten en beantwoord deze vragen.
 a. Wat weet je van de ‘matriarch’ bij de olifanten?

 

 

 

 b. Wat doen olifanten wanneer er een olifant sterft?

 

 

 

 c. Waarom worden olifanten door sommige mensen gedood?

 

 

 

6. Bedenk een leuke naam voor het baby-olifantje in Pairi Daiza.
 Schrijf de naam met speciale letters in het kader.
 Gebruik graffiti, sierletters, krulletters …



1. Ga eventjes voor de poëziespiegel staan en vul aan:
 a. Ik lees vaak / soms / nooit een gedicht want

 

 b. Ik schrijf vaak / soms / nooit een gedicht want

 

 c. Ik luister vaak / soms / nooit naar de poëzie in een liedtekst want

 

2. Lees aandachtig het artikel ‘Samen poëzie be-leven’ op pag. 5 van je Klap.
 Los daarna deze vragen op.
 a. Waar vind je poëzie?

 

 b. Wat doen gedichten? 

 c. Welke voordelen van poëzie komen in het artikel aan bod?

 

 

 d. Vind de synoniemen van deze woorden in het artikel.

 e. Vervolledig de affiche van de Poëzieweek.

Ik dicht, jij dicht, wij dichten samen! (1)

Gevoel Bemoediging

....................................... .......................................

.......................................

.........................

.................

Dichtstuk

Noodsituatie

Wanneer?

Thema? 

Waarom belangrijk?

 



Ik dicht, jij dicht, wij dichten samen! (2)

3. Rijmen en dichten zonder ons hemd op te lichten.
 a. Kleur de woorden die rijmen op de woorden in de eerste kolom. (deze komen uit het postergedicht)

 b. Geschud gedichtje.
 Kan jij de zinnen van dit gedicht in de juiste volgorde plaatsen?

4. Samen
 a. Wat is jouw fijnste, leukste, grappigste herinnering aan ‘samen’? 
 Schrijf in 2 minuten zoveel mogelijk woorden hierover in de wolk.

 

 b. Kleur de woorden die je zeker wil gebruiken in je versje.
 Schrijf je versje. Begin elke zin met een letter uit het woord ‘samen’.

 S 

 A 

 M 

 E 

 N 

tenen kaakbeen trainen hennen Wenen

tanden branden manden wanten graslanden

kikker dikker sticker vogelverschrikker dranken

snorren jampotten knorren bommen sjorren

 ............... Kom maar, golven, kom 
 maar op! Ik loop hier geen gevaar.

............... Nu spoelt het water aan,
maar wij staan stoer op wacht.

............... We graven een kasteel
met een grote, diepe gracht. ...............Samen

Ik ben met papa aan zee,
zonder mama, zonder zus.
Gewoon een dag wij twee.

............... Reine De Pelseneer

............... Papa is bij mij en
wij horen bij elkaar.



Ik dicht, jij dicht, wij dichten samen! (3)

5. Na de les kijk je nog even in de poëziespiegel.
 Vul de zinnen aan.

 Na deze les zal ik gedichten vaker / soms / nooit lezen want 

  

 Poëzie is voor mij:

 

 



De jeugdrechtbank (1)

1.  Wanneer komen jongeren in contact met de jeugdrechtbank?
 Lees de tekst in het kader. Vat hem daarna samen.
 Dit doe je door de belangrijkste woorden uit de tekst in het schema te noteren.

Jongeren komen voor de jeugdrechter als ze een strafbaar misdrijf hebben gepleegd. Maar ook als jongeren 
in een verontrustende gezinssituatie leven, kan de jeugdrechter een beslissing nemen over hoe het verder 
moet. Daarnaast kan dit ook als de jongere zich in een situatie bevindt waarbij hij of zij hoogdringende 
hulp nodig heeft. Tenslotte spreekt de jeugdrechter zich ook uit bij mishandeling of verwaarlozing door de 
ouders waarbij zij mogelijks het ouderlijk gezag ontnomen kunnen worden.

2. Welke personen zijn betrokken bij de jeugdrechtbank?
 Verbind de persoon met zijn/haar rol.

Wanneer komen jongeren in contact met de jeugdrechtbank?

De jeugdrechter

De consulent van de sociale dienst …

… is verantwoordelijk voor het onderzoek 
van een misdrijf, … vordert de strafmaat.

… spreekt een vonnis uit (beslissing wat er 
moet gebeuren).

… verdedigt de jongere die een misdrijf 
heeft gepleegd.

… is verantwoordelijk voor het onderzoek 
van de situatie waarin de jongere leeft,

… geeft advies aan de jeugdrechter,
… helpt mee bij de uitvoering van het 

vonnis.

Het parket of de Openbare Aanklager …

De advocaat …



De jeugdrechtbank (2)

3. Welke mogelijke vonnissen velt de jeugdrechter?

 

 

 

 

 

4. Het verloop van een misdrijf
 Lees de tekst op pagina 8 van Klap. 
 Nummer de zinnen in de juiste volgorde.

  De magistraat wordt op de hoogte gebracht van het misdrijf.

  De jongere verschijnt voor de jeugdrechter. Zijn advocaat houdt een pleidooi waarin hij hem zo goed
  mogelijk verdedigt.

  Een jongere pleegt een misdrijf. De politie maakt een proces-verbaal op.

  De magistraat laat het misdrijf onderzoeken: alle bewijsmateriaal, verhoren, getuigenissen …
  komen in een dossier. 

  De jeugdrechter spreekt een vonnis uit.

  Het dossier gaat naar de jeugdrechter, en naar de advocaat die de jongere zal verdedigen.

5. Wat is de naam van het kledingstuk dat rechters en advocaten dragen?

 

 Waarom dragen de mensen tijdens een rechtszaak eenzelfde kledingstuk?

 

6. Zoek het juiste woord op pag. 9 en 10.

 - Een document waarop (zware) misdrijven die iemand pleegt, worden genoteerd. = 

 - De groep mensen die nagaat of de wetten worden nageleefd. = 

 - Een zaak niet verder zetten wegens gebrek aan bewijzen. = 

 - Het document dat het parket gebruikt om misdrijven te beoordelen. = 

7. Rechtbank spelen
 Speel een verzonnen rechtszaak.

 Rollen: beschuldigde, jeugdrechter, openbare aanklager, advocaat,
 getuigen (slachtoffer, ooggetuige, moeder van de beschuldigde)

 Situatie: Joppe B leeft in een arme thuissituatie. Hij is jaloers op de kinderen die Pokémonkaarten hebben,
 want hij kan er geen kopen. Joppe B heeft op school – toen hij naar het toilet ging – 75 Pokémonkaarten 

gestolen uit de jaszak van Linde V. Maar Simon D. heeft dit zien gebeuren.



Sluit aan bij de Klapkrant van januari 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat doen vrijwilligers op het schip Global Mercy?  (pag. 2)
  a. Ze bouwen er restaurants en discotheken.
  b. Ze verlenen medische zorgen aan Afrikanen.
  c. Ze opereren Belgen die niet meer goed zien.

2. Welke wandelaars voelden zich het best?  (pag. 3)
  a. Zij die tijdens een wandeling helemaal niets gehoord hadden.
  b. Zij die tijdens een wandeling veel verkeer gehoord hadden.
  c. Zij die tijdens een wandeling veel vogels gehoord hadden.

3. Welke bewering is waar?  (pag. 4)
  a. Chips met minder vet zijn krokanter.
  b. Hoe vettiger de chips, hoe krokanter.
  c. Bij steviger deeg krijg je meer vet.

4. Door wie werd het gedicht op de Klap-poster geschreven?
  a. Door de eindredacteur van Klap: Nele Declercq.
  b. Door een eenmalige medewerker: Sanne Thijs.
  c. Door de hoofdredacteur van Klap: Sofie De Moor.

5. Waar lees je over de aanpassingen aan Belgische wetten?
  a. in het Belgisch Staatsblad
  b. in elke Belgische krant
  c. op de website van de Belgische eerste minister

6. Deze persoon noteert alles wat er in de rechtbank gezegd wordt.
  a. de magistraat
  b. de advocaat
  c. de griffier

7. Welke kleur heeft een toga nooit?
  a. bruin
  b. zwart
  c. rood

8. Wat was A68a?
  a. Een ijsplaat van bijna 6 000 vierkante kilometer die afbrak van Antarctica.
  b. Een ijsplaat in de vorm van een wijzende hand en met een lengte van 100 kilometer.
  c. Beide antwoorden zijn juist.

9. Uit hoeveel spieren bestaat het menselijk lichaam?
  a. meer dan 500
  b. meer dan 600
  c. meer dan 700

10. Wanneer gebruik je het geneesmiddel Imodium?
  a. Als je klierkoorts hebt.
  b. Als je griep hebt.
  c. Als je diarree hebt.
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