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Uitgewerkte lessuggesties
1. In je pyjama naar school
• Sluit aan bij het artikel ‘Pyjamadag’ op pag. 2.
• Motivatie
Door initiatieven zoals Pyjamadag leren we stilstaan bij
hoe goed we het hebben. Sommige leerlingen willen dolgraag naar school gaan, maar ze worden verhinderd door
ziekte. Bednet brengt de school/klas bij die kinderen
thuis of in het ziekenhuis. Hoe ze dat doen kan je lezen
in het Klap-artikel. Pas als je zelf in contact gekomen
bent met een ziek kind besef je wat voor een verschil
Bednet maakt in het leven van het zieke kind. De isolatie
die gepaard gaat met een erge ziekte wordt op deze manier een beetje doorbroken. Door deel te nemen aan Pyjamadag steek je zieke kinderen een hart onder de riem.
• Doelstellingen
- De leerlingen beantwoorden persoonlijke vragen i.v.m.
pyjamagebruik.
- De lln. stellen relevante vragen.
- De lln. luisteren aandachtig.
- De lln. linken vragen aan de passende antwoorden.
- De lln. gebruiken argumenten om de lezers te overtuigen.
- De lln. kiezen een passende aanspreking en groet en
hanteren formeel taalgebruik bij het schrijven/e-mailen
naar een onbekende persoon.
- De lln. verwoorden de bedoeling van hun schrijven.
• Werkwijze
- Instap: Deel de werkbladen uit. Eerst mogen de leerlingen de persoonlijke vragen over de pyjama invullen
(opdracht 1). Hierna werken ze in duo’s aan opdracht
2. De ene leerling krijgt de bijlage met 1 helft van de
ingekleurde tekening. De andere leerling werkt op het
werkblad. De tweede leerling stelt vragen aan de eerste,
zodat hij of zij de prent correct kan inkleuren. De vragen
worden zo correct mogelijk beantwoord. Spreek eventueel op voorhand af hoeveel bedjes er ingekleurd moeten
worden. Na een bepaalde tijd wisselen de leerlingen van
rol (nu krijgt de tweede leerling de andere helft van de
bijlage). Spreek met de leerlingen af dat ze onmiddellijk
stoppen wanneer jij ‘stop’ zegt en dat ze dan mogen
controleren. Bespreek met de leerlingen wat een pyjama
betekent voor hen én voor een ziek kind.
- Kern: De leerlingen lezen het artikel ‘Pyjamadag’ op
pag. 2 en stellen enkele vragen over de inhoud op. Achteraf beantwoorden ze hun eigen vragen (of die van een
buur).
Optie 1: werken in duo’s

Geef de leerlingen per duo een envelop met de uitgeknipte kaartjes (= bijlagen 2 en 2 bis). Geef deze instructie: ‘Leg alle kaartjes met de pyjama naar boven. Op deze
kaartjes staan vragen en de bijbehorende antwoorden.
Jullie mogen elk om beurt 2 kaartjes omdraaien. Wie 2
kaartjes omdraait die bij elkaar passen mag ze houden dit telt als een punt. Als je kaartjes omdraait die niet bij
elkaar horen draai je ze opnieuw om en is de ander weer
aan de beurt.’ Indien je laptops of tablets ter beschikking hebt kunnen de leerlingen deze memory ook online
spelen: https://puzzel.org/nl/memory/play?p=-M0DxK2yn-oCnlK4I5Iy
Optie 2: klassikaal
De kaartjes liggen in het midden van het lokaal. De leerlingen komen rond de memory staan. Laat hen om de
beurt 2 kaartjes omdraaien. Indien je een digitaal bord
hebt, kan je de memory ook op het bord spelen. Hierbij
komen de leerlingen één voor één naar het bord. https://
puzzel.org/nl/memory/play?p=-M0DxK2yn-oCnlK4I5Iy
- Slot: Ofwel kies jij 1 van deze 2 opties voor alle leerlingen, ofwel laat je de leerlingen zelf een optie kiezen als
naverwerking.
Optie 1: opdracht voor de leerlingen:
Schrijf een briefje/e-mail naar een zieke leerling die via
Bednet les volgt. Probeer via goed gekozen vragen meer
informatie over de werking van Bednet te weten te komen. Deze elementen moeten zeker in het briefje staan:
stel jezelf voor, vertel dat je leert over de Pyjamadag van
Bednet en dat je enkele vragen hebt.
Zorg ervoor dat je de lezer boeit!
Indien je graag wil bespreken met de leerlingen wat er
allemaal in een e-mail of brief moet staan: https://www.
taaltelefoon.be/brieven-en-e-mails-voorbeelden
Optie 2: opdracht voor de leerlingen:
Schrijf een wervende tekst voor de leerlingen van je
school om hen op de hoogte te brengen van Pyjamadag
en probeer hen te overtuigen eraan deel te nemen. Probeer hen persoonlijk te betrekken door gebruik te maken
van vragen en in te spelen op het gevoel.
Indien je graag wil bespreken met de leerlingen wat
er allemaal op een affiche moet komen: https://www.
zwartopwit.be/pages/wat-moet-er-op-een-affiche
https://www.goedmettekst.nl/hoe-maak-je-een-poster/
• Tips
- Indien je leuke resultaten hebt, kan je deze delen op:
https://www.bednet.be/jongeren/deel-je-story
- Op de website van Bednet vind je nog veel meer lesmateriaal. https://www.bednet.be/pyjamadag/lesmateriaal

2. Bedreigde beroepen: Bakker
• Sluit aan bij het artikel ‘Bakkers gezocht’ op pag. 4.
• Motivatie
Bakker is tegenwoordig een knelpuntberoep. Tijdens
deze les ontdekken de leerlingen wat de achterliggende
oorzaken hiervan zijn. Daarnaast komen ze heel wat te
weten over dit bedreigde beroep. Welke machines heeft
een bakker nodig? Wat maakt een bakker allemaal? Wat
is het verschil tussen een warme en een koude bakker?
Ten slotte steken ze ook de handen uit de mouwen en
gaan ze zelf brood bakken. Deze les sluit aan bij de vakken Wereldoriëntatie en Actualiteit.
• Doelstellingen
- De leerlingen vertellen in hun eigen woorden waarom
jonge bakkers voor een ander beroep kiezen.
- De lln. noemen enkele machines op die een bakker nodig heeft.
- De lln. weten wat er allemaal in een bakkerij te vinden
is.
- De lln. noemen enkele knelpuntberoepen op.
• Werkwijze
- Instap: De leerkracht noteert ‘Bakkers gezocht’ op het
bord. Waar denken de leerlingen aan bij deze titel? Denken ze vooral aan verloren lopen of aan het feit dat er te
weinig mensen zijn voor het beroep bakker? Informeer
of ze het beroep van bakker aantrekkelijk vinden. Waarom zouden ze dit wel of niet willen uitoefenen? Welke
verschillende types bakkerijen kennen ze? (koude tegenover warme bakker, industriële bakker, banketbakker)
Aansluitend wordt er een test gedaan. Alle leerlingen
krijgen een stukje brood en croissant van een bakkerij
en een stukje brood en croissant van een supermarkt.
Welke vinden de leerlingen het lekkerst? Komt het brood
van de bakker overduidelijk als winnaar uit de bus, of
toch niet? Hebben de leerlingen ook thuis zulke verschillen ervaren? Waar halen ze hun brood, koeken en/of
taart meestal?
- Kern: Het artikel ‘Bakkers gezocht’ op pag. 4 wordt
klassikaal gelezen en indien nodig verduidelijkt. De
werkbladen worden in duo’s opgelost. Wanneer iedereen
klaar is, volgt een klassikale bespreking.
- Slot: Probeer om met de hele klas een bakkerij in de
buurt van de school te bezoeken. Laat de leerlingen op
voorhand drie vragen opschrijven die ze willen stellen
aan de bakker of de persoon in de winkel.
• Tip
Bak met de hele klas enkele broden.

3. Welkom in de wereld van
boeken!
• Sluit aan bij het dossier ‘Duiken in boeken’ op pag. 7, 8, 9
en 10.
• Motivatie
In maart is het Jeugdboekenmaand! Leerkrachten ma-

ken leerlingen het hele jaar door warm voor de wondere
wereld van boeken. Ze lezen fragmenten voor, laten de
leerlingen kennis maken met bijzondere personages,
benadrukken dat er heel veel kennis staat in weetboeken, maar dat ook strips een goede vorm van lezen zijn.
Tijdens de Jeugdboekenmaand kan je de kunstboeken
extra in de kijker zetten. Want het thema van dit jaar is
kunst en hoe kunst je verbeelding prikkelt. Het zet iets
in beweging: een gevoel, een sfeer, een idee over jezelf of
iets anders. Kunst zet je aan tot denken. De werkbladen
kunnen gebruikt worden in een les Wereldoriëntatie.
• Doelstellingen
- De leerlingen vinden antwoorden op vragen in een
dossier.
- De lln. duiden de delen van een boek aan.
- De lln. catalogiseren boekfragmenten.
- De lln. kennen enkele boekgerelateerde beroepen.
- De lln. verwoorden wat ze leuk/minder leuk vinden
aan enkele illustraties van Sanne Thijs.
- De lln. stellen zichzelf en wat ze belangrijk vinden voor
d.m.v een portret.
- De lln. kunnen samenwerken.
• Werkwijze
- Vooraf: Het thema van de Jeugdboekenmaand 2020 is:
‘Wat doet kunst’. Verzamel zelf enkele boeken over dit
thema. Op de vernieuwde website www.boekenzoeker.be
vind je veel inspiratie. Denk ook aan strips die passen bij
dit thema. Of laat de leerlingen boeken over kunst meebrengen.
- Instap: Laat de leerlingen rondneuzen in de boeken
en hou een inleidend klasgesprek. Wat is jouw favoriete
boek? Wat vind je leuk aan dat boek? Wat vind je er niet
leuk aan? Ken je gelijkaardige boeken? Ken je nog boeken
van die schrijver? Ken je ook enkele illustratoren? … Laat
de lln. die niet (graag) lezen, uitleggen waarom zij dat zo
ervaren. Enkele leerlingen die wel graag lezen, leggen uit
wat hun aantrekt in lezen. Tenslotte lossen de lln. individueel vraag 1 op.
- Tijdens: Bespreek het dossier klassikaal. Opdrachten
2 t.e.m. 6 kan je het best per twee of in groepjes laten
uitvoeren. Als er ook digitaal materiaal aanwezig is, kan
er bij deze opdrachten handig gebruik van worden gemaakt.
- Slot: Voor de slotopdracht hang je in de klas een aantal
illustraties van Sanne Thijs op. Tijdens deze opdracht
lopen de leerlingen rond als in een museum. Ze bekijken
de verschillende tekeningen en kiezen een top 3 uit. Hou
een stemming over welke illustratie het meest gegeerd
was en waarom.
Je kan hierop verder bouwen en de lln. vragen om te
laten zien wie ze zijn. Dit kan door kleding, muziek, bepaalde voorwerpen ... De lln. gaan zelf aan de slag met
digitale instrumenten als een camera en tablet. Ze maken een portret waarop ze laten zien wie ze zijn en wat
voor hen belangrijk is.
• Tip
De website van Jeugdboekenweek.be biedt een handige
toolkit om te werken met boeken in de klas.
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tussen zijn oude papieren. Daarin schrijft opa over
vliegen op een regenboog. Daar willen Emma en
Arthur meer over weten. Aan opa kunnen ze het
niet meer vragen. Zijn geheugen werkt niet meer
zoals het hoort. De kinderen besluiten samen op
onderzoek uit te gaan. Ze spijbelen en gaan naar
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3. Je moet veel investeren in dure bakkerijmachines.
4. afmeetmachine: c en uitleg 1 - kneedmachine: b en
uitleg 3 - opbolmachine: a en uitleg 5 - oven: e en uitleg
6 - rijskast: f en uitleg 4 - vormverdeler: d en uitleg 2
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nachts moet werken.
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5. a. sprookje – b. poëzie – c. avonturenverhaal – d. boek
voor eerste lezers – e. weetjesboek
6. 1. gesloten = 3 / 2. vlieg = 6 / 3. boekje = 5 / 4. boekdelen = 4 / 5. regels = 2 / 6. boekje = 1
7. eigen antwoord

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

In je pyjama naar school (1)
1. a. Enkele persoonlijke vragen ...
Welke woorden komen bij jou op als je het woord ‘pyjama’ leest?

Welke kledij draag jij het liefst om te slapen?

Hoe ziet jouw lievelingspyjama eruit?

Aan welke eisen moet een pyjama voor jou voldoen?

Liep jij wel eens een hele dag in je pyjama rond?
Wanneer was dit? Wat deed je toen?

b. Werk in duo’s. Kies een tekening uit!
Stel vragen aan je partner om te weten te komen hoe de kinderen in de bedjes gekleurd moeten worden!

2. Stel zelf enkele vragen bij het Klap-artikel. Noteer ook een antwoord.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

In je pyjama naar school (2)
3. Kies als naverwerking 1 van deze opties:
Optie 1: Creatief schrijven
Ik schrijf een brief of e-mail naar een leerling die school volgt via Bednet.

Optie 2: Creatief schrijven
Ik maak een uitnodiging of
affiche om de leerlingen op
school te laten deelnemen
aan Pyjamadag.

Bijlage 1: In je pyjama naar school

Bijlage 2: memory

Wie?

Wat?

Wanneer?

Hoeveelste
keer?

Waarom?

Wie
organiseert?

Hoe?

Wat doet
Bednet?

Kinderen
en leerkrachten

Pyjamadag

13 maart

vijfde

Bednet

Via een webcam
en computer
kunnen ze de
lessen volgen.

Zij zorgen ervoor
dat zieke kinderen
toch les kunnen
volgen.

Langdurig
zieke kinderen
steunen.

Bijlage 2: memory bis

Bedreigde beroepen: Bakker (1)
Lees het artikel op pag. 4 van Klap.
1. Hoeveel bakkerijen zijn er de laatste 9 jaar gesloten?

2. Waarom kiezen jonge bakkers voor een andere job?
Kleur wat juist is.
Het beroep is te zwaar.
Je kan het beroep bakker niet meer leren op school.
De klanten eten niet meer graag brood.
Supermarkten verkopen ook brood.
Om te starten met een bakkerij heb je veel geld nodig.
Bakkers moeten ’s nachts werken.
Veel klanten vinden taart eten ongezond.
Het brood in de supermarkt is goedkoper.
3. Waarom heb je veel geld nodig om een bakkerij te openen?

4. Hieronder zie je enkele machines die een bakker nodig heeft.
Verbind elke machine met de juiste naam.
Geef daarna de naam en de uitleg dezelfde kleur.
kneedmachine

b.

c.

vormverdeler
afmeetmachine

e.

opbolmachine
rijskast
oven

a.

d.

1. Deze machine meet deegstukken af.
2. Deze machine verdeelt het deeg in een aantal delen.
3. Deze machine mengt de grondstoffen en kneedt het deeg.
4. Deze afgesloten kast zorgt ervoor dat het deeg rijst.
5. Deze machine bolt het deeg op.
6. Deze machine bakt het deeg op een hoge temperatuur.

f.

Bedreigde beroepen: Bakker (2)
5. Zou jij later bakker willen worden? Waarom (niet)?

6. Bij de bakker vind je heel wat lekkers.
Schrijf de juiste naam bij elke lekkernij.

7. Stel je voor, op een dag zijn er geen bakkers meer.
Welke lekkernij zou jij het meest missen?
8. Er bestaan warme en koude bakkers.
Ken je het verschil?

9. Bakker is een knelpuntberoep.
Welke knelpuntberoepen ken je nog?
Noteer er 5.
Denk eerst zelf na. Als je het niet weet, neem dan hier een kijkje:
https://www.vdab.be/sites/web/files/doc/trends/Knelpuntberoepen%202020.pdf

Welkom in de wereld van boeken! (1)
1. Dit is de titel van het kunstboek dat mij het meeste aanspreekt:
a. Waarom kies ik voor dit boek?

b. Dit weet ik nog meer over het boek:

2. Lees aandachtig het dossier ‘Duiken in boeken’ op pag. 7 t.e.m.10. Los daarna de vragen op.
a. Geef een ander woord voor deze omschrijvingen:
• de schrijver van een boek:
• de tekenaar:
• een werk dat veel tijd en geduld kost zonder veel op te brengen:
• iemand die ergens de basis van heeft gelegd:
• afleveringen op het internet waarin je verhalen kan beluisteren:
• zo heten strips in de Verenigde Staten:
• Japan is bekend voor deze strips:
b. Waarom is er een Jeugdboekenmaand?

c. Wie zijn de meter en peter van deze Jeugdboekenmaand? Waarom doen ze dit?

3. Een boek maken is teamwork.
Verbind de moeilijke woorden met de juiste betekenis
a. de

auteur •

• 1. maakt op de computer een boek van de tekst en tekeningen.

b. de

illustrator •

• 2. heeft een idee, verzint er een verhaal bij en typt het uit.

c. de

vormgever •

• 3. beslist of het verhaal goed genoeg is.

d. de

drukker •

• 4. haalt alle taalfouten uit een tekst.

e. de

uitgever •

• 5. maakt tekeningen bij het verhaal.

f. de

redacteur •

• 6. drukt teksten en tekeningen op grote vellen papier.

Welkom in de wereld van boeken! (2)
4. Even op onderzoek.
Welke onderdelen heeft een boek? Schrijf elk cijfer in de juiste cirkel.

1.
2.
3.
4.

de cover			
de achterflap		
de rug			
de auteur			

5. de titel			
6. de illustrator		
7. de flaptekst of blurb
8. een korte recensie
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zoals het hoort. De kinderen besluiten samen op
onderzoek uit te gaan. Ze spijbelen en gaan naar
het museum waar opa bewaker was.
Voor ze het beseffen, komen ze in een beklemmend
avontuur terecht …

9. het isbn-nummer
10. de uitgeverij

M A A RT JE
VA N DER L A A K

A NN DE BODE

Welkom in de wereld van boeken! (3)
5. Lees de fragmenten hieronder.
Schrijf erbij welk soort boek het is.
Je kan kiezen uit: avonturenverhaal, poëzie, weetjesboek, boek voor eerste lezers of sprookje.

a. Ver weg van hier, in een heel groot

land, woont keizer Li Fant. Hij is

machtig en mooi, en slim en rijk. Hij

heeft alles wat hij wil. Echt alles.

weg. Hij staat
c. Het gezicht van Jos trekt wit
gt dan voorover naar
op, kijkt om zich heen en bui
rt: 'Hebben jullie het
Arthur en Emma. Hij fluiste
dagboek gevonden?'
en kijken elkaar aan.
Arthur en Emma schrik ken
op. Ze kunnen het nu
Emma haa lt haar schouders
haa lt het schriftje van
toch niet meer verbergen. Ze
aan Jos geven. Maar
onder haar T-shirt en wil het
t hier. Er zijn ogen
die reageert geschokt. 'Nee! Nie
had nooit geschreven
die meekijken. Dat dagboek
mogen worden.'

jes
b. In een bedje klaverdriet
jes.
zat Lisetje op haar kniet
Knietjes in de klaver.

Knietjes in het gras.
Ik wou dat je wat liever,
was.
ik wou dat je wat braver

Of blijf je liever stout?
koud.
Blijven je kinderknietjes

d. ‘Het is allemaal de schuld van Kaat!

Ze is te dik! Veel te dik!

En daardoor is ze traag! Door haar zullen we

nooit winnen! Weg moet ze! Weg!’

‘Hou je mond!’ roept Amina.

‘Wout heeft gelijk,’ vindt Lucas, ‘ze is te dik!’
Kaat wil weg. Weg van Wout.

Frisse lucht wil ze. Ze rent de hal door.
e. Pieter Bruegel schilderde op zijn schi

kinderspelen’ meer dan 240 kinderen

liefst 80 verschillende spellen spelen.

lderij ‘De

die maar

Het dorp
lijkt wel een grote speelplaats. Nieman
d weet precies waarom hij het schilderde maar
het geeft ons
een goed idee waarmee kindjes zich
meer dan 450
jaar geleden precies amuseerden.

Welkom in de wereld van boeken! (4)
6. Zeg het met boeken. Wat betekenen deze spreekwoorden en zegswijzen?
Zoek eerst het ontbrekende boeken- of kunstwoord (a = 1, b = 2, c = 3 …).
Schrijf bij elke betekenis het juiste cijfer.
1. Als een 7-5-19-12-15-20-5-14 boek.
2. Met kunst- en 22-12-9-5-7werk.
3. Een 2-15-5-11-10-5 opendoen over iemand.
4. Dat spreekt 2-15-5-11-4-5-12-5-14.
5. Volgens de 18-5-7-5-12-19 der kunst.
6. Hij ging zijn 2-15-5-11-10-5 te buiten.

½
					

½
					

½
					

spreken over zaken waar men geen verstand van heeft

½

zoals het hoort

niets van de persoon afweten

½

dat zegt alles

de slechte dingen van iemand vertellen

½

niet volgens de normale gang van zaken

7. Sanne Thijs is de illustrator van Full of Freckles, een bedrijf dat dikke mensen representeert in kleurrijke
tekeningen. Op deze manier wil Sanne op een vrolijke manier het aanvaarden van ieders uiterlijk aanmoedigen.
In het klaslokaal hangen illustraties van Sanne op.
Je gaat rond zoals in een museum en kiest je drie favorieten uit.
Verzin er een titel voor. Noteer wat je leuk vindt en eventueel ook wat je minder leuk vindt.

ILLUSTRATIE

LEUK!

MINDER LEUK!

©Sanne Thijs

Bijlage bij: Welkom in de wereld van boeken!

Klapquiz - maart 2020
Sluit aan bij de Klapkrant van maart 2020.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

2. Hoe heet de zangeres van Hooverphonic? (pag. 3)
a. Luna Kruisberg
b. Lula Kruizenhof
c. Luka Cruysberghs

Foto Shutterstock

1. Welke dag is het op 15 maart? (pag. 2)
a. Complimentendag
b. Pyjamadag
c. Dag van de Vrijwilliger

3. Hoeveel wedstrijden wonnen de Belgian Cats op het toernooi in Oostende? (pag. 5)
a. 1
b. 2
c. 3

5. Wanneer en waar werd de drukpers uitgevonden? (pag. 8)
a. in de 14de eeuw in Frankrijk
b. in de 15de eeuw in Duitsland
c. in de 16de eeuw in België

Foto's Pixabay

4. Wie zijn de peter en meter van de Jeugdboekenmaand 2020? (pag. 7)
a. Tom Schoonooghe en Sien Wynants
b. Zita Wouters en Giovanni Kemper
c. Kenji Gooris en Tinne Oltmans

6. Wie is er niet nodig om een boek te maken? (pag. 9)
a. een vormgever
b. een drukker
c. een lasser

8. Welke zalen vind je onder meer in de Grotten van Han? (pag. 16)
a. de Troonzaal en de Danszaal
b. de Grote Zaal en de Kleine Zaal
c. de Wapenzaal en de Koepelzaal

Foto's www.grottes-de-han.be

7. Wat is de nationaliteit van polsstokspringer Armand Duplantis? (pag. 12)
a. Zweed
b. Pool
c. Schot

