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Uitgewerkte lessuggesties
1. Rode helpers

2. De haven binnenstebuiten!

• Sluit aan bij het artikel ‘Rode Kruis Dagen’ op pag. 3.
• Motivatie
Op 7 en 8 mei worden de vrijwilligers van het Rode
Kruis bedankt. Tijdens deze les ontdekken de leerlingen
wat deze mensen allemaal doen voor anderen, zonder
dat daar iets tegenover staat. De klas gaat ook zelf haar
steentje bijdragen door een actie op poten te zetten om
het Rode Kruis een financiële donatie te kunnen geven.
Deze les sluit aan bij de leerdomeinen Wereldoriëntatie
en Actualiteit.
• Doelstellingen
- De leerlingen weten dat het Rode Kruis een organisatie
van vrijwilligers is.
- De lln. weten wat de vier hoofdactiviteiten van het
Rode Kruis zijn.
- De lln. kennen de stappen van het proces van
bloedvoorziening.
- De lln. kunnen enkele voorbeelden geven van
hulpverlening en sociale activiteiten van het Rode Kruis.
- De lln. weten hoe het Rode Kruis ontstaan is.
• Werkwijze
- Instap: Bekijk klassikaal dit filmpje:
www.youtube.com/watch?v=ceashOYYvk4 Laat de
leerlingen voorspellen waar de les over zal gaan.
Bekijk aansluitend deze twee filmpjes:
www.youtube.com/watch?v=XtSqip16tTQ en
www.youtube.com/watch?v=prbbmVdjyqY
- Kern: Het artikel ‘Rode Kruis Dagen’ op pag. 3
van Klap wordt klassikaal gelezen en besproken.
Vervolgens bekijken de leerlingen dit filmpje:
www.youtube.com/watch?v=rS-hG19jfPI Laat de klas in
groepjes van ongeveer 4 lln. een jaaroverzicht maken van
2021. Daarna worden de werkbladen in duo's opgelost en
klassikaal verbeterd.
- Slot: https://actie.rodekruis.be/nl-NL/campaigns
Organiseer een actie om geld in te zamelen voor het
Rode Kruis. Voorbeeld: koekjes bakken en verkopen,
wenskaarten knutselen en verkopen ...
• Meer informatie
- https://jeugd.rodekruis.be/voor-jou/initiatie-hiep-hiephelp/
- https://jeugd.rodekruis.be/voor-jou/?target%5B%5D=1
5905&channel%5B%5D=online_game
- https://jeugd.rodekruis.be/storage/jrk/2018-061spreekbeurtset-lr.pdf

• Sluit aan bij het dossier ‘De haven’ op pag. 7-9.
• Motivatie
Met dit dossier draaien we de haven binnenstebuiten.
Het is heel interessant om even stil te staan bij de
werking van deze bijzondere locatie, met zijn specifieke
bedrijven en jobs. We hebben ook aandacht voor de
impact ervan op de nabije omgeving en zelfs op ons
leven. De werkbladen sluiten aan bij de leerdomeinen
Wereldoriëntatie, Actualiteit en Nederlands.
• Doelstellingen
- De leerlingen beantwoorden inhoudelijke vragen bij
artikels.
- De lln. zetten een tekst in chronologische volgorde.
- De lln. vatten alinea’s samen a.d.h.v. sleutelwoorden.
- De lln. verwerken informatie op een creatieve manier
a.d.h.v. een interview.
• Werkwijze
- Instap: (5 min.) Schrijf in grote letters ‘de haven’ op
het bord. Wat weten de leerlingen hier al over? Als
leerkracht stel je je op de hoogte van hun voorkennis.
Eventuele bijvragen: Welke soorten havens bestaan
er? Welke bedrijven en beroepen vind je er? Hoe is de
impact van zo’n haven voelbaar in het verkeer? Heeft een
haven ook impact op de natuur? Zijn er leerlingen met
familieleden die werken in/voor de haven? Wat doen zij
daar?
- Kern: (50 min.) De leerlingen gaan individueel of
in duo’s aan de slag met de werkbladen. Laat hen
zelfstandig werken, en begeleid waar nodig. Zorg dat elk
duo toegang heeft tot het internet.
- Slot: (5 min.) Neem de tijd om af te ronden. Reflecteer
a.d.h.v. het woordweb. Wat weet je nu meer? Wil er
iemand zijn interview naar voor brengen?
• Tips
- Je kan altijd een bezoek plannen aan de haven via
www.havencentrum.be/voor-scholen.html.
- Ook een bezoek aan het dorp Doel is echt de moeite.
Combineer dat met een muzische les rond streetart/
grafitti.

3. Koning of president?
• Sluit aan bij het artikel ‘Nieuwe president’ op pag. 12.
• Motivatie
Onze leerlingen zijn de burgers van de toekomst! Hen
ontwikkelen tot democratische burgers is hen stimuleren
in eigen opvattingen en hen een democratische houding
helpen te vormen, met aandacht voor gelijkheid,
inspraak en identiteit. Zo worden ze geconfronteerd met
processen en gebeurtenissen die voorkomen in de echte
samenleving. Een beetje burgerschap in een notendop.
De werkbladen kunnen gebruikt worden in een les
Wereldoriëntatie, vierde leerjaar.
• Doelstellingen
- De leerlingen beantwoorden inhoudsvragen bij een
artikel.
- De lln. leren over de waarden van een democratische
rechtstaat.
- De lln. kennen het verschil tussen een koning en een
president.
- De lln. ontwikkelen kennis om deel te nemen aan de
samenleving.
- De lln. zoeken informatie op het internet op.
- De lln. filosoferen over ‘de baas zijn’.
• Werkwijze
- Instap: Laat de leerlingen even brainstormen over:
‘Ik ben koning voor één dag, wat doe ik allemaal?’ Via
deze link https://www.monarchie.be/nl/voor-kinderen/
een-dag-het-leven-van-de-koning komen de leerlingen

te weten wat onze huidige koning zoal doet op een dag.
De leerlingen verduidelijken enkele sleutelwoorden bij
de eerste opdracht. Vervolgens bekijk je klassikaal dit
filmpje van Karrewiet:
https://www.youtube.com/watch?v=5_PQLS2Pzp4
Start aansluitend een vraaggesprek. Mogelijke vragen:
Wat hebben we gezien? Wat is een democratie? Waar
komt het woord vandaan? Wat is een regering? Wie staat
aan het hoofd van de regering?
- Kern: Lees nu het artikel over de presidentsverkiezingen in Klap. Ondertussen is de uitslag gekend.
Hebben de leerlingen iets over deze verkiezingen
gehoord? Weten zij wie de komende vijf jaar de Franse
president zal zijn? Wat is een president eigenlijk? Heeft
ons land ook een president? Nadien gaan de leerlingen
in duo’s aan de slag. Begeleid de duo’s die moeite hebben
met het opzoeken van de nodige informatie. Als iedereen
klaar is, volgt een klassikale bespreking. Zorg zeker voor
de aanwezigheid van internet om bepaalde zaken te
kunnen opzoeken.
- Slot: Schotel de leerlingen enkele filosofische vragen
voor: Mag iemand de baas zijn over iemand anders?
Waar zou jij graag baas over zijn? Wie mag jouw baas
zijn? …
• Tip
Op deze websites is er heel wat achtergrondinformatie te
vinden: www.belvue.be en
https://www.monarchie.be/nl#voor-kinderen

Sleutel bij de werkbladen
1. Rode helpers
1. Wat zijn vrijwilligers? – Wanneer worden de vrijwilligers
van het Rode Kruis bedankt?
2. bloedvoorziening – hulpverlening – sociale activiteiten –
hulp wereldwijd
3. a. op een veilige manier – de donatie – bloed, plasma en
bloedplaatjes – vrijgeven – perfecte omstandigheden –
leveren aan ziekenhuizen – redden
b. bovenaan plasma – in het midden bloedplaatjes en
witte bloedcellen – onderaan rode bloedcellen
4. Filipijnen – Marokko – Mozambique
5. hulp op evenementen – hulp bij rampen – mensen
zelfredzaam maken – hulpmiddelen uitlenen –
niet-dringend ziekenvervoer
6. bv. aangepaste vakanties – (aangepaste) vakantiekampen
– zorgbieb – Jeugd Rode Kruis – ondersteuning
schoolsituatie
7. 2 – 5 – 4 – 3 – 1 – 6
8. Zwitserland – islamitische landen – Israël

2. De haven binnenstebuiten!
1. bv. schepen – boten – kapiteins – sluizen – Antwerpen –
Zeebrugge – Oostende …
2. containerschip – cruiseschip – vissersboot –
sleepboot – luxejacht – toeristenboot – jachthaven –
containerhaven – vissershaven
3. 4 (voorhaven) – 2 (onvoldoende) – 5 (de reien) –
1 (laken) – 6 (toeristenbootjes) – 3 (Engeland)
4. Een schip vaart de haven binnen. en De kapitein
neemt contact op met de controlekamer van de haven.
/ Een schip vaart in een sluis. en Nu kan het naar een
hoger of lager gelegen gebied gebracht worden. / Een
schip moet wachten in een dok. en Dat is een soort
afgesloten bassin. / Zwaar werk wordt verricht door de
havenarbeiders. en Deze mensen nemen het laden en
lossen voor hun rekening. / Sommige goederen vragen
een speciale behandeling. en Sommige worden per stuk
vervoerd, andere worden rollend aan bord gebracht.
5. Dan wordt het schip eerst naar de juiste plek geloodst. /
Van de werknemers in het havenhuis vernemen ze
welke weg het schip moet volgen. / Als het schip op de
juiste plek aan de kade is aangemeerd, hijsen kranen
de containers op de kade. / Er zijn grote scanners,
en we maken soms gebruik van steekproeven en van
drugshonden. We werken samen met de douaniers.
6. bv. Een haven breidt vaak uit, en soms gaat dat ten
koste van mens en natuur. Er worden hele gebieden
opgeofferd, zoals het dorp Doel. In 1995 werd beslist
dat dit dorp plaats moest maken voor een nieuw dok.
Heel veel inwoners verhuisden. In maart 2022 werd
alsnog beslist dat het dorp mag blijven bestaan, maar die
beslissing komt voor veel inwoners te laat.

3. Koning of president?

1. kroonprins(es) = opvolger van de koning (meestal de
oudste zoon of dochter, maar het kan ook een ander
familielid zijn) / sire = titel waarmee een (mannelijke)
koning wordt aangesproken / audiëntie = mensen die bij
de koning op bezoek komen voor een gesprek / protocol
= lijst van dingen die we moeten onthouden als we de
koning aanspreken
2. 1. voorronde: ronde die bepaalt wie mag deelnemen
aan de echte verkiezingen – stembus: verzegelde doos,
met bovenaan een smalle opening waarin tijdens een
verkiezing de stembiljetten van de kiezers worden
gedeponeerd – president: staatshoofd van een land –
stemmen ronselen: kiezers benaderen en overhalen om
op jou te stemmen
2. Beide zijn staatshoofd, maar een koning erft zijn
positie vanuit zijn familie, een president wordt op een
bepaalde manier verkozen voor een aantal jaar
3. paars: Als je dit wil worden, moet je meedoen aan
verkiezingen. – Dit werk doe je meestal hooguit acht
of tien jaar. – Je kan dit worden in o.a. Duitsland, de
Verenigde Staten en Frankrijk. – Er is geen feestdag
speciaal voor jou. – Je kinderen mogen zelf kiezen wat
ze willen worden. / Knalgroen: Een van je kinderen,
meestal je oudste, of een ander familielid is je opvolger.
– Als je klein bent, weet je al dat je deze baan krijgt. – Je
kan dit alleen worden als je lid bent van één bepaalde
familie. – Je kan dit worden in o.a. België, Nederland en
Denemarken.
4. Bij verkiezingen kunnen volwassenen kiezen welke
personen in het parlement komen. Verkozenen hebben
een ‘zetel’. Meestal zijn de personen op wie gestemd
kan worden, aangesloten bij een politieke partij. Na
de verkiezingen mag de grootste politieke partij een
regering (proberen te) vormen.
5. België: koning – koning Filip – nee – ja / Frankrijk:
president – Emmanuel Macron – ja – nee
3. 1. Democratie is een manier waarop je een land kunt
besturen. In een democratie heeft het volk het voor het
zeggen. Het woord democratie betekent ook letterlijk:
heerschappij van het volk. – 2. Het is afgeleid van de
Griekse woorden demos (volk) en kratos (heerschappij).
– 3. Er zijn geregeld verkiezingen, de verkiezingen zijn
vrij en eerlijk (geheim, je hoeft aan niemand te zeggen
voor wie je stemde), er is keuze uit meer dan 1 partij, er
is een grondwet en persvrijheid. – 4. eigen antwoord
4. 1. koning Filip – koningin Mathilde / 2. Alexander De
Croo – Jan Jambon
5. eigen antwoorden

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

(1)
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Rode helpers
1. Bij het artikel.

Bedenk voor deze 2 antwoorden een passende vraag.
?
>>> Mensen die anderen helpen zonder dat er iets tegenover staat.
?
>>> Dat gebeurt op 7 en 8 mei 2022.
2. Wat zijn de 4 hoofdactiviteiten van het Rode Kruis?
• Tip: www.rodekruis.be/wat-doen-we/

3. a. Hieronder zie je de 7 stappen van het proces van de bloedvoorziening.
Sommige woorden ontbreken, vul jij ze aan?
• Tip: www.rodekruis.be/wat-doen-we/bloedvoorziening/
 Bloed geven
 Verwerken van
 Grondig testen van
 Bloedproduct
 Bloedproduct bewaren in
 Bloed, plasma en bloedplaatjes
 Levens
b. Bekijk dit filmpje: www.youtube.com/watch?v=DH6j-LXCCNY
Duid daarna op het bloedzakje aan waar de rode bloedcellen,
bevinden nadat het bloed bewerkt is.

Foto Pexels

de witte bloedcellen, de bloedplaatjes en het plasma zich

(2)
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Rode helpers

4. Het Rode Kruis biedt overal ter wereld hulp. In welke landen hielpen ze hier?
• Tip: www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/hier-zijn-we-actief/
Hulp na tyfoon Haiyan:
Hulp na een koudegolf:
Hulp na cycloon Idai:

5. Welke hulpverlening geeft het Rode Kruis?
• Tip: www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulpverlening/

6. Geef 3 voorbeelden van sociale activiteiten van het Rode Kruis.



7. Hoe ontstond het Rode Kruis?
Zet de zinnen in de juiste volgorde (nummer van 1 tot en met 6).
............

Er waren meer dan 40.000 soldaten gewond door die veldslag.
Nadien schreef hij een boek waarin hij voorstelde om een organisatie

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

op te richten, die gewonden zou verzorgen in een oorlog.
Henri Dunant kwam de dag na de veldslag toevallig in Solferino

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

en riep de bevolking op om de gewonde soldaten te verzorgen.

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

Duizenden gewonden stierven, omdat ze geen medische verzorging kregen.

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

In 1859 vochten het Franse en het Oostenrijkse leger tegen elkaar in Solferino, Italië.

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

Zijn voorstel zorgde ervoor dat op 22 augustus 1864 het Rode Kruis werd opgericht.

(3)

8. Symbolen
Het symbool van het Rode Kruis is afgeleid van deze vlag.
Weet jij bij welk land ze hoort?
Waar ter wereld gebruikt het Rode Kruis deze symbolen?

© Wikipedia

Rode helpers
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De haven binnenstebuiten!

(1)

1. Wat weet jij over de haven? Noteer het met een BLAUWE balpen.
Vul dit woordweb op het einde van de les aan met de zaken die je te weten gekomen bent.
Gebruik daarvoor een GROENE balpen.

2. Soorten boten, soorten havens.
In het Klap-dossier maak je kennis met veel verschillende havens en boten.
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Kan jij ze juist benoemen?
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De haven binnenstebuiten!

(2)

3. Een middeleeuwse haven.
Kan jij deze zinnen in de juiste volgorde plaatsen?
Nummer van 1 (begin) tot 6 (einde). Vul ook de ontbrekende woorden aan.
Via het Zwin konden schepen tot in de

van Brugge varen, in Damme.

Iedereen wilde het kopen, algauw was er
Via kleine kanalen,

, voerden ze de goederen van en naar de stad.
is een stevige stof die gemaakt werd van wol in de middeleeuwen.

Tegenwoordig zie daar je enkel nog

varen.

Er moest wol ingevoerd worden uit

4. De haven is een groot gebied, opgedeeld in verschillende stukken.
Foto Pexels

Hieronder vind je een heleboel stukken.
Geef de stukken die bij elkaar horen dezelfde kleur.
Nu kan het naar een hoger of lager gelegen gebied
gebracht worden.

Zwaar werk wordt verricht door de havenarbeiders.

Een schip vaart de haven binnen.

Dat is een soort afgesloten bassin.

Sommige goederen vragen een speciale behandeling.

Een schip vaart in een sluis.

Een schip moet wachten in een dok.

De kapitein neemt contact op met de controlekamer
van de haven.

Sommige worden per stuk vervoerd, andere worden

Deze mensen nemen het laden en lossen voor hun

rollend aan boord gebracht.

rekening.
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De haven binnenstebuiten!
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5. Jij bent de kapitein van een schip en wordt geïnterviewd.
Beantwoord deze vragen.
Hoe gaat het in zijn werk wanneer een schip in de haven aankomt?

Hoe weet het schip waar het naartoe moet varen?

Wanneer wordt het schip uitgeladen en hoe gaat dat in zijn werk?

Worden er ook controles uitgevoerd?
				 Zo ja, hoe dan?

6. Lees het artikel met als titel ‘Slachtoffers’.
Leg uit in een vijftal zinnen.

Foto Frank Pollet

Wat bedoelt men met ‘slachtoffers’?
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Koning of president?

(1)

1. Koning voor 1 dag

Wat betekenen deze koninklijke woorden?

kroonprins(es)

sire

audiëntie

protocol

2. Goed gelezen?

Lees aandachtig het artikel ‘Nieuwe president’ op pag. 12.
Los daarna deze vragen op. Sommige zaken moet je opzoeken.
Foto pexels

1. Wat betekenen deze woorden uit het artikel?
Verbind juist.

een voorronde •
een stembus •
een president •
stemmen ronselen •

• een staatshoofd van een land
• kiezers benaderen en overhalen om op jou te stemmen
• een verzegelde doos, met bovenaan een smalle opening
waarin tijdens een verkiezing de stembiljetten
van de kiezers worden gedeponeerd

• een ronde die bepaalt wie mag deelnemen
aan de echte verkiezingen

2. Wat is het verschil tussen een president en een koning?

(2)
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Koning of president?

3. Kleur het vak paars als het bij een president hoort.
Kleur het knalgroen als het bij een koning(in) hoort.
Een van je kinderen, meestal

Je kan dit alleen worden als je lid

Er is geen feestdag

bent van één bepaalde familie.

speciaal voor jou.

Als je klein bent, weet je al dat je

Dit werk doe je meestal hooguit

Je kinderen mogen zelf kiezen

deze baan krijgt.

acht of tien jaar.

wat ze willen worden.

Als je dit wil worden,

Je kan dit worden in o.a.

Je kan dit worden

moet je meedoen

Duitsland, de Verenigde Staten

in o.a. België, Nederland

aan verkiezingen.

en Frankrijk.

en Denemarken.

je oudste, of een ander familielid
is je opvolger.

4. Wat zijn verkiezingen?

5. Wat zijn de verschillen?
Vul de tabel aan.

België

Frankrijk

Staatshoofd
Naam
Verkozen door
het volk?
Verkiezingen
Verplicht?

Beantwoord kort deze vragen bij het filmpje.
1. Wat is een democratie?

2. Waar komt het woord vandaan?

© iStock - lemono

3. Goed gekeken en geluisterd?

(3)
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Koning of president?

3. Geef minstens 3 kenmerken van een democratie.



4. Wat vind jij van onze democratie?
Geef je mening.

4. België is ook een monarchie (= koninkrijk)

1. De koning is ons staatshoofd.
Hij ondertekent alle wetten.
Toch is de koning niet echt de baas.
Het zijn de regeringen en parlementen die alles beslissen.
De koning wordt ook niet gekozen.
Het is altijd iemand van de koninklijke familie.
De naam van onze koning is:
De naam van onze koningin is:
2. Regeringen en parlementen
De wetten worden in de parlementen gemaakt.
De ministers in de regeringen zorgen ervoor dat de wetten uitgevoerd worden.
In ons land zijn er wel zes regeringen en parlementen.
Om de vijf jaar zijn er verkiezingen voor de parlementen.
De baas van de Belgische regering is de eerste minister.
Zijn naam is:

Zijn naam is:

5. Even terugkijken op de les

1. Ik kan vlot vragen beantwoorden bij een gelezen artikel of bekeken filmpje.
2. Ik weet het verschil tussen een koning en een president.
3. Ik kan informatie opzoeken en correct weergeven.
4. Het samenwerken in duo’s verliep vlot.
5. Dit ga ik zeker onthouden van deze les:

Foto's Wikipedia

De baas van de Vlaamse regering is de minister-president.

Klap nieuwsquiz 9
Sluit aan bij de Klapkrant van mei 2022.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

2. Wie worden op 7 en 8 mei bedankt?
a. de vrijwilligers van het Rode Kruis
b. de vrijwilligers van Natuurpunt
c. alle verplegers

Foto Wikipedia

1. Waar stond er vroeger vaak een jukebox?
a. in een winkel
b. in een café
c. langs de kant van de weg

3. Hoeveel batterijen die niet leeg zijn heeft een gemiddeld gezin in huis?
a. 131
b. 98
c. 33
Foto Pexels

4. Wat hopen (mannetjes)vogels te bereiken met hun gezang?
a. Ze willen de mensen en andere dieren wakker maken.
b. Ze vinden het gewoon leuk om te zingen.
c. Ze willen vrouwtjes lokken en hun gebied afbakenen.
5. Waar kwam in de middeleeuwen de beste wol voor het maken van laken vandaan?
a. van Frankrijk
b. van Engeland
c. van Spanje

Foto Pexels

6. Hoe noemen we de mensen die in een haven de schepen laden en lossen?
a. havenarbeiders
b. havenorganisatoren
c. scheepsladers

8. Welke schepen kunnen bij ADPO terecht?
a. alle kleine containerschepen
b. alle schepen met vloeistoffen aan boord
c. alle schepen met chemische producten aan boord
9. Welke stelling klopt?
a. Als je bijziend bent, zie je alles wat dichtbij is maar niet wat veraf is.
b. Als je verziend bent, kan je perfect een boek lezen zonder een bril.
c. Bij iemand die verziend is, valt het beeld voor het netvlies.
10. Wat schilderde Clara Peeters vooral?
a. mensen
b. landschappen
c. stillevens

Foto Pexels

7. Welke inwoners waren het slachtoffer van de plannen om de haven van Antwerpen uit te breiden?
a. de inwoners van Baarle-Hertog
b. de inwoners van Doel
c. de inwoners van Beveren

