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Uitgewerkte lessuggesties
1. Tongbrekers & Ma Stobbe,
lees je mee?
• Sluit aan bij pagina’s 2 en 3 van Klap.
• Motivatie
Begrijpend lezen is cruciaal voor het verwerken van
informatie en het verwerven van kennis. Als je niet
sterk bent in begrijpend lezen, komt het leren in andere
schoolvakken onder druk te staan. Daarnaast is begrijpend
lezen noodzakelijk om succesvol te kunnen participeren
in onze 21ste-eeuwse gedigitaliseerde samenleving. Uit
onderzoek blijkt echter dat Vlaamse kinderen in het lager
onderwijs steeds slechter scoren op begrijpend lezen.
Volgens onderzoekers wordt er te weinig gelezen en is de
leesmotivatie van de leerlingen te laag. De actuele artikels
in Klap sluiten perfect aan bij de leefwereld van de kinderen
en zijn dus uiterst geschikt voor een les begrijpend lezen.
• Doelstellingen
- De leerlingen zoeken informatie in een tekst op.
- De lln. leggen verbanden in een tekst.
- De lln. werken op een constructieve manier samen in
groep.
- De lln. bedenken een passende titel bij een tekst.
- De lln. beleven plezier aan het lezen.
• Werkwijze
- Instap: Schrijf het woord ‘tongbreker’ op het bord. De
leerlingen brainstormen klassikaal over dit woord. Daarna
gaan ze zelf aan de slag. Klassikaal wordt er om de beurt
een tongbreker gelezen.
- Tip:
https://www.leukespreuk.nl/special_tongbrekers.html
Wie kan zelf een tongbreker bedenken? Nu gaan we enkele
interessante artikels lezen in Klap. Na het lezen, lossen
we vragen op over wat we gelezen hebben. Het is dus heel
belangrijk dat je begrijpt wat je leest.
- Kern: Verdeel de klas in 7 groepjes. Elk groepje leest
1 artikel van pag. 2 of 3. Achteraf vertelt elk groepje
over het artikel dat ze gelezen hebben aan de rest van
de klas. Daarna worden alle artikels klassikaal gelezen.
Moeilijke woorden worden besproken. Je kan hierbij een
woordenboek raadplegen. Vervolgens lossen de lln. in duo’s
de opdrachten op. Tot slot volgt een klassikale verbetering
en bespreking.
- Slot: De leerlingen kiezen 1 artikel. Bij dit artikel moeten
ze 3 opdrachten uitvoeren. 1: Ze vullen het artikel aan met
een zestal zinnen. Ze mogen dit doen door zaken die bij het
artikel aansluiten, op te zoeken, maar ze mogen ook dingen
fantaseren. 2: Ze bedenken een nieuwe, passende titel. 3:

Ze maken een passende tekening bij het artikel op een
wit A4-blad. Ze werken eerst in potlood en werken af met
kleurpotloden en stiften.

2. It’s me – een les over poëzie
• Sluit aan bij de poëzieposter ‘It’s me’ op pag. 6 en 11.
• Motivatie
Jaarlijks wordt er in de laatste week van januari veel
aandacht besteed aan poëzie. Dan duiken er overal streepjes
poëzie op: in de media, op affiches, in de mailbox …
Klap biedt een poëzieposter aan de abonnees aan. Bij dit
gedicht werd een les uitgewerkt door de auteur van het
gedicht, Frank Pollet, en een Klassetips-medewerker. Een
uitgebreide tekst over poëzie van de hand van Frank Pollet
vind je als bijlage bij de les. Het thema van het gedicht
is: ‘Iedereen is anders’. Het gedicht maakt duidelijk dat
iedereen uniek is en dat we dat moeten respecteren. Of we
nu gehandicapt zijn of niet, of we nu ADHD of autisme
hebben, we hebben allemaal iets speciaals en dat moeten
we koesteren. We zijn allemaal anders, maar ondanks die
verschillen hoort iedereen erbij. De werkbladen sluiten aan
bij de leergebieden Taal en Muzische vorming.
• Doelstellingen
- De leerlingen beleven plezier aan het lezen van poëzie.
- De lln. gaan creatief met taal aan de slag.
- De lln. geven vormelijke kenmerken van gedichten aan.
- De lln. ervaren geschreven taal als expressiemiddel en
communicatiemiddel.
- De lln. schrijven zelf een naamgedicht.
• Werkwijze
- Instap: Bekijk met de leerlingen dit fragment over poëzie:
https://schooltv.nl/video/wat-is-poezie-dichten-iseigenlijk-gewoon-heel-mooi-denken Hou na afloop een
kort klasgesprek over dichten en poëzie. Laat de leerlingen
in groepjes op een A3-blad woorden en zinnen associëren
die ze in het fragment gehoord hebben. Een les beginnen
of eindigen met een gedicht is steeds een dankbare manier
om poëzie in de klas te brengen. Zo’n voorleesmoment
vergt niet veel tijd en brengt een rustmoment in de groep.
Bovendien kan je er ook een taalspel aan koppelen:
kinderen vullen de (rijm)woorden zelf aan, ze onthouden
grappige of vreemde woorden, kiezen de mooiste regel of
verzinnen een nieuwe titel … Het is belangrijk om kinderen
eerst te laten kennismaken met verschillende dichtvormen
alvorens ze zelf te vragen om gedichten te maken.
- Kern: De leerlingen lezen en bekijken de Klap-poster.

Vervolgens beantwoorden ze individueel de vragen van de
werkbladen. Na voldoende werktijd worden de antwoorden
klassikaal besproken. Wanneer je bij de vraag over de
‘problemen’ komt, neem dan de tijd om hier even dieper op
in te gaan. Doe eventueel dit spel: laat de lln. in een kring
plaatsnemen. Iedereen ziet elkaar en niemand kan zich
verbergen. Wie aan de beschrijving voldoet, staat recht en
gaat daarna weer zitten (bv.: Ik ben iemand die graag orde
heeft. – Ik ben iemand die graag lacht. – Ik ben iemand
die vaak boos is. – Ik ben iemand die graag kookt. – Ik
ben iemand die …). Op het einde van dit spel besluit je:
we hebben veel gemeen met elkaar en toch zijn we anders.
Beschrijf jezelf nu in één woord en begin je zin met: ‘Ik
ben …’
- Slot: De leerlingen worden zelf woordkunstenaar: ze
maken een naamgedicht. Een naamgedicht is een gedicht
waarbij je de letters uit je naam gebruikt om zinnen mee
te maken. Het kan zowel een rijmend als een niet-rijmend
gedicht zijn.
• Tip
Ook het Poëziecentrum biedt lessuggesties rond poëzie aan.
Je kan deze aanvragen via
https://www.poeziecentrum.be/projecten/lessuggesties

3. Hoe brandt de lamp?
• Sluit aan bij het dossier ‘Elektriciteit’ op pag. 7 t.e.m. 9.
• Motivatie
Elektriciteit zorgt voor licht, warmte en werkende
apparaten. Als synoniem voor elektriciteit gebruiken we
ook het woord stroom. Als de stroom uitvalt, merk je hoe
lastig dat is: het licht doet het niet meer, je kan je telefoon
niet opladen en de televisie werkt niet. Elektriciteit is dus
een kostbaar goed, waar we maar beter spaarzaam en veilig
mee omspringen … Deze les sluit aan bij de leergebieden
Wereldoriëntatie en Techniek.
• Doelstellingen
- De leerlingen vinden de antwoorden op vragen in het
dossier.
- De lln. ervaren hoe spectaculair en aantrekkelijk
(statische) elektriciteit is.
- De lln. maken kennis met het fenomeen stroomkring.
- De lln. onderzoeken waaraan een stroomkring moet
voldoen.
• Werkwijze
- Vooraf: Breng alle materiaal voor de proefjes en het
onderzoekje mee.
- Instap: Start de les door de leerlingen te verwonderen met
enkele eenvoudige proefjes.
[https://www.proefjes.nl/proefje/136 ]

Voor het eerste proefje blaas je een ballon op. Je knoopt
die dicht en legt een leeg frisdrankblikje op tafel. Je brengt
beide voorwerpen naar elkaar. Wat gebeurt er? (niets)
Vervolgens wrijf je met de ballon over je haar of een wollen
trui. En je houdt de ballon opnieuw naast het blikje. Wat
gebeurt er nu? (Het blikje rolt naar de ballon.) Hoe komt
dit? Door het wrijven van de ballon over je haar wordt de
ballon statisch geladen. De statisch geladen ballon trekt aan
het blikje door de lucht heen. Door deze aantrekking rolt
het blikje over de tafel.
[https://www.proefjes.nl/proefje/231 ] Bij het tweede
proefje heb je een muntje en verzinkte spijker
schoongemaakt en elk in een gleufje in een citroen
gestoken. Wat gebeurt er wanneer je je tong tegen de munt
en de spijker houdt? Hou je tong alleen tegen de munt.
En dan alleen tegen de spijker. Wat gebeurt er wanneer je
ze allebei tegelijk raakt met de tong? (een licht prikkelend
gevoel en een metalige smaak) Hoe komt dit? Een citroen
met een koperen munt en een verzinkte spijker werkt als
een batterij. Als je je tong tegelijk tegen de munt en de
spijker houdt, dan voel je een kleine elektrische stroom
lopen. De stroom ontstaat door een chemische reactie in de
citroen. Deze stroom is heel klein en niet gevaarlijk.
We deden enkele proefjes met statische elektriciteit
of ‘stilstaande’ elektriciteit. Dat is een elektriciteit die
opgewekt kan worden door wrijving.
- Kern: Ook op school kan je niet zonder elektriciteit.
Zonder stroom geen licht in de klas, geen smartboard, geen
warme maaltijd, geen schoolbel … Ga even op zoektocht
in je school en noteer een aantal elektrische apparaten.
Beschrijf ook waarvoor ze gebruikt worden: maakt het
geluid? Geeft het licht? Of allebei? Of zet het iets in
beweging? Warmt het iets op?
Bekijk vervolgens samen dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=88pIiUUIXyo.
Hierna gaan de leerlingen aan de slag met het dossier.
Begeleid waar nodig.
Bij de opdracht ‘Maak de kring rond’ kan je opteren
om de onderzoekjes te laten uitvoeren. De benodigde
materialen (twee elektriciteitsdraadjes (indien mogelijk
zijn de uiteinden verbonden met klemmen), een lampje
(1,5 V), een lamphoudertje, een batterij (4,5 V) en een
schroevendraaier) kan je vinden in een doe-het-zelfzaak.
- Slot: Wanneer de werktijd is afgelopen, maak je nog
even tijd om stil te staan bij wat de leerlingen van deze
opdrachten vonden. Wat liep er goed? Wat liep minder vlot?
Stimuleer positieve feedback. Laat de leerlingen zelf op zoek
gaan naar proefjes rond statische elektriciteit. Deze kunnen
ze in een volgende les uitvoeren.

Sleutel bij de werkbladen
1. Tongbrekers & Ma Stobbe,
lees je mee?
1. Dit is verkozen tot kinderwoord van 2021. – Het is bedacht
door TikTokker Timon Verbeeck. – Je zegt het wanneer je
geïrriteerd bent. – Ouders en leerkrachten zijn het woord al
beu.
2. bij het artikel ‘Meer-Kunst’
Pasi Widgren – Fin – kunstenaar (en architect) – Mensen
blij maken. – Dat mensen de natuur intrekken. – Dat de
natuur niet beschadigd wordt. – 1: De vorm op papier
ontwerpen. / 2: Wachten tot het ijs dik genoeg is. / 3: Met
de voeten de eerste lijnen maken. / 4: Met de schop verder
tekenen. – eigen antwoord
3. Het toestel was heel zwaar. Je kon de temperatuur niet
instellen. Er kwam snel een gat in de stof.
4. Alexander Kerr Craig, minister in de Verenigde Staten in
de 19de eeuw – de Tegenovergestelde Dag – eigen antwoord
– nee, rechts, ondersteboven, rommelig, stil, onbeleefd, laag
5. ringmus
In West-Vlaanderen is er veel graan, en dat eet de ringmus
graag. In het oosten van Vlaanderen is er veel maïs, maar
dat eet de ringmus niet.
Slechte lucht, vervuild water (dat de mussen drinken),
andere huizenbouw en andere tuininrichtingen hebben
ervoor gezorgd dat er veel minder mussen zijn.
6. De serie #LikeMe wordt nu ook in het buitenland
uitgezonden, dus mochten de Vlaamse acteurs de liedjes en
teksten in het Engels opnemen.

2. It’s me – een les over poëzie

1. a. Engelse titel, drie strofen, eerste strofe is een ‘blokje’, in
de eerste strofe hangen alle woorden aan elkaar, de eerste
strofe is een opsomming van ‘problemen’, de namen van
die problemen staan alfabetisch gerangschikt, in de laatste
strofe komt een woord voor dat we in de klas niet mogen
zeggen! …
b. ADHD – Angst – Anorexia – Astma – Autisme – Beugel
– Dwerggroei – Flaporen – Hazenlip – Hoogbegaafdheid
– Hoogsensitiviteit – Overgewicht – Puistjes – Scheelheid
– Slechtziendheid – Stotteren – Tourette – Verlegenheid –
Wipneus
c. eigen antwoorden [bv. adhd = een afkorting, een
aandoening waarbij je het onder meer moeilijk hebt om
je te concentreren – anorexia = een veelvoorkomende
ziekte onder meisjes, ze zijn onzeker over hun uiterlijk en
hongeren zich uit – astma = een chronische ontsteking
in de luchtwegen – autisme = een stoornis waarbij de
persoon informatie op een andere manier verwerkt –
beugel = een instrument om je tanden recht te laten
groeien – dwerggroei = iemand die veel kleiner is dan
gemiddeld – flaporen = grote, uitstaande (opvallende) oren
– hazenlip = een spleet in de bovenlip – hoogbegaafdheid
= je bent slimmer en vindingrijker dan ‘normale’ mensen
– hoogsensitiviteit = je doet extra veel indrukken op
en reageert intens hierop – overgewicht = je bent te
zwaar – puistjes = een huidaandoening, komt vooral bij
pubers voor, een verstopte talgklier – scheelheid = een
afwijking waarbij de ogen niet op één punt gericht zijn
– slechtziendheid = je kunt of van veraf of van dichtbij
niet goed zien, je hebt een bril of lenzen nodig – stotteren
= je hebt moeite met vloeiend praten – Tourette = een
psychische aandoening waarbij je jezelf niet altijd onder

controle hebt, je hebt tics – verlegenheid = timide, onzeker
– wipneus = een neus waarvan de neuspunt enigszins
vooruit steekt]
d. - In gedichten mag het allemaal ietsje anders dan
normaal. - Op deze manier leest het wat moeilijker, en is
het voor iedereen een ‘probleem’. Ook degenen die zelf geen
‘probleem’ hebben, krijgen er tijdens het lezen een. Het
heeft dus geen zin om mensen te be- of veroordelen omwille
van een ‘probleem’, want voordat je het weet, heb je er zelf
ook één …
e. Bullshit = onzin – Gedaas = zinloos geklets, dwaze praat
(betekenissen in Van Dale)
f. Ook als je een ‘probleem’ hebt waardoor je niet helemaal
bent zoals de meeste anderen, ben je iemand die evenveel
waard is als alle anderen. En wie daarover iets anders zegt,
vertelt onzin.
2. a. Letterlijk vertaald, betekent het: ik ben het.
b. ITSME (zo geschreven) is een app waarmee Belgische
burgers kunnen inloggen bij de overheid, banken,
verzekeraars en andere privébedrijven. Het is een digitaal
middel waarmee mensen zich kunnen identificeren, zodat
alleen zij hun privé-gegevens kunnen opvragen en lezen.
Het is dus een soort unieke code voor een unieke mens.
Info op www.itsme.be
c. Ik ben het: een mens met gaven en gebreken. Ik ben
uniek en mag er best zijn. Of ik nu een ‘probleem’ heb of
niet, ik ben evenveel waard als om het even wie.

3. Hoe brandt de lamp?

1. a. Opslaan – Stroomkring – Zonne-energie – Onder
stroom – Kernenergie – Energielabel – Wegen van stroom –
Waterkracht – De auto’s van de toekomst
b. elektronen = Een stroom van elektronen noemen we
elektriciteit. / stroomkring = Een circuit van kabels,
batterijen, apparaten en schakelaars. / stopcontact = Een
contactdoos waarin een stekker geplugd kan worden.
/ batterij = Een voorwerp waarin elektriciteit wordt
opgeslagen. / uranium = Bij het splijten van deze stof komt
veel warmte vrij. / groene energie = Energie opgewekt met
duurzame energiebronnen.
c. windmolen = wind / koeltoren van een kerncentrale =
warmte / zonnepaneel = zonlicht / dynamo = spierkracht
2. a. In situaties 1 en 4 is de stroomkring onderbroken en
zal er geen stroom vloeien. We spreken hier van een open
kringloop. In situatie 3 zijn de +pool en de –pool via het
schroefje met elkaar verbonden, d.w.z. kortsluiting. In
situatie 2 zal de lamp branden en spreken we van een
gesloten kringloop.
b. lamp:

, schakelaar open:

schakelaar dicht:

,

, elektriciteitsdraad:

stroombron:
stroomkring (voorbeeld):
3. eigen antwoorden

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

Tongbrekers & Ma Stobbe, lees je mee?
1. Noteer alles wat je weet over dit onderwerp.

Tip: Kijk naar de afbeeldingen! Gebruik jij deze uitspraak ook?

MA STOBBE”

“

2. Bekijk dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=FLrW8N4z3G4
Bij welk artikel hoort het?

Vul de tabel aan.
Je vindt de antwoorden
in het Klap-artikel.

Naam
Nationaliteit
Beroep
Dit wil hij.
Dit hoopt hij.
Dit vindt hij belangrijk.
Zo gaat hij te werk.

1.
2.
3.
4.

Heb jij al eens een kunstwerk in de sneeuw gemaakt?

(1)

Tongbrekers & Ma Stobbe, lees je mee?

(2)

Foto iStock - Ultrakwang

3. Geef 3 nadelen van dit heel oude strijkijzer.

>
>
>
4. Wie zie je op de foto?

Tip: Hij bedacht de speciale dag die valt op 25 januari.

Welke speciale dag is dat?

Ga jij meedoen in januari?
Waarom (niet)?

Stel, het is 25 januari.
Vul de tabel aan.
Je mag ook zelf 2 voorbeelden bedenken.

Wat je zegt

Betekenis op 25/01

Wat je zegt

ja

luid

links

beleefd

rechtop

hoog

netjes

Betekenis op 25/01

Tongbrekers & Ma Stobbe, lees je mee?

(3)

5. Noteer de naam van deze vogel onder de foto.

Waarom vertoeft hij liever in West-Vlaanderen dan in het oosten van Vlaanderen?

Waarom denk je dat er steeds minder van deze vogels zijn?

Foto VRT - Ketnet

6. Wat was een hele eer voor deze acteurs?

It’s me – een les over poëzie

(1)

1. Bekijk en lees aandachtig de poëzieposter.

Los daarna de vragen op.
a. Wat valt op? (titel? strofes? schikking? ...)

b. Welke 19 ‘problemen’ staan er in de eerste strofe?
Schrijf ze hier allemaal op.
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
c. Welke ‘problemen’ ken je (weet je wat het is)?
Kleur deze groen. Zoek de andere op.

d. Waarom staan die ‘problemen’ in de eerste strofe niet gewoon onder elkaar?

e. Wat is bullshit? En wat is gedaas?

f. Wat is volgens jou de betekenis van strofes 2 en 3?

It’s me – een les over poëzie

(2)

2. It's me

a. Wat betekent de titel letterlijk?

b. In welke andere context heb je de titel al eens gezien?
Vraag het eventueel aan je ouders …

c. Nu je dit weet, noteer je nog eens wat de titel betekent:

3. a. Maak hieronder een woordspin over jezelf:
Wie ben jij? Wat vind jij leuk om te doen? Waar word je blij van?
Schrijf in het midden je naam en schrijf daarrond alles wat je te binnen schiet over jezelf op.
Denk hierbij aan je uiterlijk (dus hoe jij eruit ziet), hobby’s, interesses, wat jij leuk vindt op school, enzovoort.

b. Schrijf nu de letters van je naam onder elkaar. Gebruik de woordspin van hierboven om zinnen bij de letters
te schrijven. Doe dit eerst in het klad.
Ben je tevreden over je gedicht? Schrijf het dan op een nieuw blad op. Je kan het blad vormgeven op dezelfde
manier als de Klap-poster: met de collagetechniek. Collage is een kunstvorm, waarbij de kunstenaar gebruikmaakt van uitgeknipte of gescheurde stukken papier of ander materiaal, en die met lijm op een blad papier of
schildersdoek plakt.

It’s me – een les over poëzie

(bijlage)

Een paar tips en suggesties voor het (anders) lezen van gedichten

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, wordt poëzie niet hoofdzakelijk met emoties geschreven, maar
met taal. Zonder taal geen poëzie. Het is dus logisch dat er bij het ‘bespreken’ van gedichten in de eerste plaats
aandacht ‘moet’ zijn voor de taal.
“(…) poëzie is taal, die afwijkt van de gewone omgangstaal, was dit niet het geval, dan hoefde men niet van poëzie
te spreken.” Dat schreef J. Elema al in 1949.
Het lijkt zo onwaarschijnlijk logisch, dat we er al eens aan voorbijgaan. Poëzie is een andere manier om woorden
te gebruiken, een misschien wat vreemde wijze om dingen te zeggen of op te roepen. Poëzie is de meest verhevigde, uitgepuurde, afwijkende … manier om met taal om te gaan.
Zoals bij alle kunstvormen kan je bij poëzie vorm en inhoud bespreken. Het is door de vorm dat er inhoud kan
ontstaan, dus moet de poëzielezer de hoogstnoodzakelijke aandacht besteden aan alles wat verband houdt met
vorm (woordgebruik, rijm, ritme …)
De vraag: ‘Wat heeft de dichter hiermee bedoeld?’ is de meest overbodige vraag die een poëzielezer zich kan stellen. Of die je als leerkracht aan je leerlingen kan stellen. Je kan nooit weten wat de dichter bedoeld heeft, tenzij je
de dichter kent en je het van haar of hem weet, of tenzij je de dichter bént. Het doet er ook niet toe wat de dichter
heeft bedoeld, het doet er alles toe wat je zelf opmerkt en interpreteert.
> Wat valt je op aan dit gedicht (woorden, zinnen, regelovergangen, ritme …)
> Wat vind je er tof aan?
> Wat stoort je?
>…
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Vragen als deze doen heel veel ter zake:

Gedichten hoef je niet noodzakelijk te begrijpen, je mag ze ook gewoon verstaan. En zelfs als je ze niet begrijpt
of verstaat, mag je er ook gewoon over verwonderd zijn, ervan genieten, ze graag lezen, ze niet graag lezen, je
eraan ergeren … Het onderwijs heeft de neiging om kinderen cerebraal te benaderen. Poëzie verdraagt dit niet
altijd. Wat is er mis met genieten van een zin of een versregel waarvoor je ‘verstand’ tekortschiet? Je hoeft niet elk
woord te kennen om plezier te beleven aan een gedicht. Soms intrigeert een gedicht, en is de magie verdwenen
wanneer je elk woord dat je aanvankelijk niet kende, hebt opgezocht.
Kinderen uit de kleuterklas kennen rijmpjes als:
Ozewiezewoze
wiezewalla kristalla
kristoze wiezewoze
wieze wies wies wies wies
Kinderen pikken het op, zeggen het na, roepen het uit, lachen ermee. Genieten ervan. Geen enkel kind vraagt
zich af wat dit betekent. Dus hebben alle kinderen het verstaan. Want, al valt het niet te begrijpen, het gedicht
betekent niets, maar ook alles. Wanneer je vrolijk bent, kan je het opzeggen of zingen. Als je niet weet wat te
zeggen, dan kan je dit zeggen. Als je boos bent, kan je het roepen. Het kan in monoloog, in dialoog. Het is een
toverformule die altijd werkt. Pure poëzie.
Wanneer kinderen wat ouder worden, krijgen ze gedichten met een ‘betekenis’ voorgeschoteld, en komen de
moeilijke vragen naar boven: wat staat hier, wat betekent het, en het ergste van al: wat heeft de dichter hiermee
bedoeld?
Zou de dichter het weten??

(1)
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Hoe brandt de lamp?
1. Heb je het dossier goed gelezen?

a. Het dossier bestaat uit 9 artikels:
Stroomkring – Energielabel – Wegen van stroom – Opslaan – Onder stroom –
De auto’s van de toekomst – Zonne-energie – Kernenergie – Waterkracht
Bij welk artikel past de zin?
Noteer eronder.
In een batterij kan je elektriciteit opslaan.

Bij elektronen die zich verplaatsen komt energie vrij, deze energie is elektriciteit.

Zonnecellen zetten zonlicht om in elektriciteit.

Met elektriciteit ben je uiterst voorzichtig.

Door het splijten van uraniumkernen komt warmte vrij.

Deze kleurencode geeft aan hoe zuinig het elektrische apparaat is.

Via hoogspanningskabels worden grote hoeveelheden elektriciteit vervoerd.

Groene energie verkrijg je door het opwekken van stroom door zon, wind of water.

Elektrische auto’s laad je op aan een paal.

b. Wat betekenen deze woorden?
Verbind juist met elkaar.
		elektronen •			

• Een circuit van kabels, batterijen, apparaten en schakelaars.

		stroomkring •			

• Bij het splijten van deze stof komt veel warmte vrij.

		stopcontact •			

• Energie opgewekt uit duurzame energiebronnen.

		batterij •		

• Een stroom van elektronen noemen we elektriciteit.

		

		uranium •				• Een voorwerp waarin elektriciteit opgeslagen wordt.
		groene energie •			

• Een contactdoos waarin een stekker geplugd kan worden.
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(2)

c. Waar kan elektriciteit vandaan komen?

Hoe noem je dit?
................................................

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

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

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

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

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

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

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

Wat zorgt voor
de beweging?
2. Maak de kring rond.

a. Kruis aan waar de lamp brandt.
Vertel waarom de lamp wel of niet brandt.
2.
1.

3.

4.

b. Teken zelf een stroomkring.
Maak een kring met een lampje, 2 elektriciteitsdraden, een schakelaar en een stroombron.
Zoek even op met welke symbolen de delen worden voorgesteld:

Lamp:

Elektriciteitsdraad:

Schakelaar open:

Stroombron:

Schakelaar dicht:

(3)

Teken hier je stroomkring:

3. We blikken terug op de les.

Trek een kring rond het aantal lampjes die voor jou van toepassing zijn.
1 lampje = helemaal niet ; 5 lampjes = absoluut wel.

Ik kan vlot vragen beantwoorden bij het dossier ‘Elektriciteit’.

Ik kan met de juiste symbolen een stroomkring tekenen.

Ik kan verklaren waarom een lamp brandt of niet.

Ik kan van elektrische toestellen aangeven waarvoor ze dienen.

De proefjes en het onderzoekje maakten mij nieuwsgierig.
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Klap nieuwsquiz 5
Sluit aan bij de Klapkrant van januari 2022.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Op welke dag vindt de Tegenovergestelde Dag plaats?
a. op 15 januari
b. op 25 januari
c. op 15 februari

3. Wat is het thema van de Poëzieweek dit jaar?
a. Sport
b. Techniek
c. Natuur
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2. Van welk dier maakte Pasi Widgren een kunstwerk op het ijs?
a. van een zeehond
b. van een vos
c. van een ijsbeer

4. Wat is de beste temperatuur voor je lichaam?
a. ongeveer 31 graden
b. ongeveer 34 graden
c. ongeveer 37 graden
5. Wat betekent duurzaam?
a. Dat je het milieu weinig belast.
b. Dat een voorwerp duur is.
c. Dat een voorwerp helemaal niet duur is.
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6. Het aantal tijgers is heel sterk gedaald. Wat is geen oorzaak van deze daling?
a. Hele bossen verdwenen.
b. Er werden veel natuurreservaten opgericht.
c. Er werden veel steden gebouwd.
7. Met welke munteenheid betaalden de Duitsers voor ze met de euro betaalden?
a. met de gulden
b. met de mark
c. met de frank

10. Welke van deze zaken deed Jeanne Cardijn?
a. Ze organiseerde studiedagen.
b. Ze richtte de Boerinnenbond op.
c. Ze schreef de nieuwste versie van Ons kookboek.
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9. Welke uitspraak klopt?
a. Het hart heeft de grootte van een gebalde vuist van een kind.
b. Het hart pompt gemiddeld 40 tot 50 liter bloed rond per uur.
c. Het hart groeit naarmate je ouder wordt.
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8. Wat is Parker niet?
a. een sonde
b. een ruimtetuig
c. een ufo

