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Uitgewerkte lessuggesties
1. Speuren naar sporen
• Sluit aan bij het dossier ‘Sporen’ op pag. 7-9.
• Motivatie
Tijdens deze les ontdekken de leerlingen alles over
sporen. Onder meer DNA, sporen van dieren en planten,
banden- en treinsporen komen aan bod. De werkbladen
bestaan uit gevarieerde opdrachten die aansluiten
bij begrijpend lezen. Naast de artikels worden ook
enkele filmpjes op SchoolTV bekeken. Deze les kan
gebruikt worden in de vakken Mens en maatschappij en
Wetenschap en techniek, onderdeel Natuur.
• Doelstellingen
- De leerlingen geven enkele voorbeelden van
dierensporen (braakbal, loopsporen …).
- De lln. leggen uit hoe varens zich voortplanten.
- De lln. leggen uit wat een fossiel is.
- De lln. leggen uit wat DNA is en waarom het nuttig
kan zijn om informatie uit het DNA te halen.
- De lln. kennen de voornaamste oorzaak van ongevallen
aan een treinoverweg.
• Werkwijze
- Vooraf: Vraag de leerlingen om een foto mee te
brengen van een familielid waarop hij/zij lijkt. Laat
ze eventueel ook spullen meebrengen waarmee ze een
leuke afdruk kunnen maken (schelpjes, speelgoed:
boerderijdieren, dino’s).
- Instap: Teken een woordspin op het bord. In het hart
staat de term sporen. Rond het hart staan de titels van
de verschillende artikels: ‘Speurneus’, ‘Dier ontdekt’,
‘Voortgeplant’, ‘DNA’, ‘Pech’, ‘Spoorloos’, ‘Banden’,
‘Trein’ en ‘Geen spoor’. De leerlingen proberen in
groepjes van vier te voorspellen waar de artikels van het
dossier over zullen gaan. Dit wordt gevolgd door een
klassikale bespreking.
- Kern: De meegebrachte foto’s worden bekeken. Hoe
komt het dat je op je familielid lijkt? Het artikel ‘DNA’
op pag. 8 wordt klassikaal gelezen en kort besproken.
Daarna wordt dit filmpje klassikaal bekeken:
https://schooltv.nl/video/dna-een-code-in-je-lijf/#q=dna.
Vervolgens wordt het artikel ‘Voortgeplant’ klassikaal
gelezen. Ook het volgende filmpje wordt klassikaal
bekeken: https://schooltv.nl/video/fossielen-miljoenenjaren-oud/#q=sporen. Daarna wordt het artikel ‘Dier
ontdekt’ klassikaal gelezen. Ook de overige artikels van
het dossier worden klassikaal gelezen. Hierna lossen de
leerlingen in duo’s de werkbladen op. Achteraf volgt een
klassikale verbetering en bespreking.
- Slot: Fossielen knutselen met zoutdeeg. Verdeel de

leerlingen in groepjes van vier. Meng per groepje 1 kopje
zout, 2 kopjes bloem, 1 kopje water en een scheutje olie
in een kom. De leerlingen kneden tot ze een stevig deeg
krijgen. Is het te nat, voeg dan wat extra bloem erbij.
Is het te droog, voeg dan wat extra water toe. Daarna
mogen ze balletjes rollen die ze een beetje plat maken.
Vervolgens mogen ze er een schelpje, dinopoot, blad …
indrukken. De werkjes worden een halfuur gebakken in
een oven van 100°C (even voorverwarmen).
• Meer informatie
Maak een boswandeling en ga op zoek naar braakballen
van een uil. Deze zijn heel interessant om te ontleden in
de klas. Je kan er ook bestellen op:
www.demuseumwinkel.com.

2. Wereldoorlog I herdacht
• Sluit aan bij het artikel ‘Wapenstilstand’ op pag. 5.
• Motivatie
Op school aan vredeseducatie werken doe je onder meer
door de gruwel en de zinloosheid van oorlogen onder
de aandacht te brengen. Vergeet daarbij niet om, indien
mogelijk, te vertrekken bij sporen van de oorlog in de
nabije omgeving en bij de actuele context (11 november
= Wapenstilstand).
• Doelstellingen
- De leerlingen kennen enkele feiten en data die bij de
Eerste Wereldoorlog horen.
- De lln. kunnen elementen uit een geschreven
boodschap (artikel) reproduceren en interpreteren.
- De lln. kunnen elementen uit een audiovisuele
boodschap reproduceren en interpreteren.
- De lln. geven aan wat hen aanspreekt in een luisterlied.
• Werkwijze
- Start de les met dit actueel punt: 11 november =
Wapenstilstand = vrije dag. Laat de leerlingen hun
voorkennis verwoorden. Bespreek elementen uit
de nabije omgeving die herinneren aan de Eerste
Wereldoorlog. Eventueel kan je een plaatselijke ‘expert’
uitnodigen die komt vertellen over de oorlog.
- Vertel de leerlingen dat ze meer over deze oorlog te
weten zullen komen door twee soorten bronnen: een
krantenartikel en filmpjes. Eerst gaan de leerlingen aan
de slag met het Kits-artikel en de vragen bij opdracht 1.
Daarbij werken ze per twee. Daarna laat je klassikaal
de vier opgesomde filmpjes zien. Na het bekijken

van de filmpjes werken de leerlingen verder per twee
(opdracht 2).
- Achteraf volgt een korte bespreking van de
antwoorden. Als slot van de les kan je enkele
luisterliedjes laten horen via Youtube (opdracht 3). De
leerlingen noteren na elk liedje wat hen aanspreekt in het
lied, welke boodschap het lied volgens hen heeft.
• Tip
Staat er in de nabije omgeving een monument dat WO I
herdenkt? Wijs de leerlingen hierop en ga er eventueel
samen naartoe.

3. Soepige blikken
of blikkerige soep?

• Sluit aan bij het artikel 'Soepblik' op pag. 4.
• Motivatie
Kunst is zo’n veelzijdig begrip dat we er deze les
voor kiezen om even stil te staan bij popart. Deze
kunststroming is ontstaan in het midden van de
vorige eeuw. Het is een heel herkenbare stroming,
zonder moeilijke theorieën. Eén van de bekendste
vertegenwoordigers is Andy Warhol. Op het einde van
de les maken we één van zijn meesterwerken na, met
onszelf in de hoofdrol.De werkbladen kunnen gebruikt
worden in een les Mens en maatschappij en Muzische
vorming, onderdeel Beeld.
• Doelstellingen
- De leerlingen beantwoorden enkele inhoudsvragen bij
een kort artikel.
- De lln. maken kennis met de kunstenaar Andy Warhol
en de kunststroming popart.
- De lln. benoemen primaire en secundaire kleuren.
- De lln. werken op een respectvolle, eerlijke en
ontspannen manier samen.
- De lln. houden vol tot een creatie is afgewerkt.
• Werkwijze
- Vooraf: Zoek enkele werken op van Andy Warhol en
breng reproducties ervan mee naar de klas. Geef de
leerlingen de opdracht om kunst mee te brengen op de
dag van deze les.
Maak eventueel een portretfoto van de kinderen en
kopieer deze zoals beschreven is in opdracht 5.

- Instap: Val deze les met de deur in huis en vraag de
leerlingen wat kunst voor hen is. Wat roept dit woord
direct bij hen op? Ze mogen de meegebrachte kunst kort
voorstellen. Bij opdracht 1 noteren de leerlingen enkele
sleutelwoorden over wat kunst voor hen is. Houden de
lln. enkel vast aan schilderkunst, geef dan aan dat ze
ruimer kunnen gaan. Geef hen ook dit mee: ‘Kunst is
een soort taal, een gesprek met de kijker. Een kunstwerk
moet indruk maken op de kijker en een bepaald gevoel
meegeven of beter nog: stof meegeven om over na te
denken. Iets wordt echt kunst als de maker erin slaagt
de kijker te overtuigen van haar of zijn bedoeling achter
dat werk.’ Laat vervolgens ook enkele kunstenaars
benoemen. (bv. Rembrandt, Keith Haring, Stephan
Vanfleteren, Anne Teresa De Keersmaeker, Billie
Eilish …)
- Kern: De leerlingen mogen speurneuzen op: https://
www.tate.org.uk/kids/explore/who-iswho-andy-warhol.
Hier komen ze veel te weten over de artiest van deze
les. (Het filmpje over popart is wel Engelstalig.) Lees
vervolgens samen het artikel ‘Soepblik’ op pag. 3. De
leerlingen beantwoorden nadien individueel of in kleine
groepjes de vragen van opdracht 2. In een volgende
stap kunnen ze experimenteren met verf. Laat hen uit
een reeks kleuren de primaire kleuren onderscheiden.
Vervolgens gaan ze deze mengen om secundaire en
tertiaire kleuren te maken. Nadat ze nog enkele weetjes
over Andy Warhol hebben opgezocht en enkele van zijn
kunstwerken hebben bekeken en besproken, gaan ze zelf
aan de slag.
- Slot: Wanneer de creaties klaar zijn, maak je nog even
tijd om te reflecteren over wat de leerlingen van deze
opdrachten vonden. Wat vinden ze van hun kunstwerk?
Wat vinden ze van de andere kunstwerken? Welke
kleurcombinaties zijn geslaagd? Welke minder? Hoe zit
het met de afwerking? Waar letten ze een volgende keer
het best op?
• Tip: Dit kan de perfecte instaples zijn om een bezoek te
plannen aan een kunstmuseum in de buurt. Overloop
vooraf zeker waarover het museum gaat en welke
museumregels er zijn (bv. Je wandelt rustig rond; Je
raakt geen museumstukken aan; Wanneer de gids aan
het woord is, ga je zitten om wat je ziet op te nemen;
Eten, drinken en roepen doe je niet in een museum).

Sleutel bij de werkbladen
1. Speuren naar sporen

2. Wereldoorlog I herdacht

1. Bv. Speur jij mee? – Sporen van dieren – Sporen van
planten – Iedereen heeft een code – Domme dief –
Vermist – Grip op de baan – Op de rails – Zoutvlakte in
Bolivië
2. a. De braakbal die ik in het bos gevonden heb, komt
van een kerkuil. – b. Het miljoenen jaren oude fossiel is
een versteende rest van een dinosaurus. – c. Dankzij de
microscoop kan je een uitvergrote luis goed bestuderen.
– d. Het is een identieke tweeling, ze lijken enorm op
elkaar. – e. Dankzij de groeven in de banden heb je grip
op de baan en gaat je auto niet glijden.
3. a. Fout: Onder het blad zie je doosjes met sporen. –
b. Juist – c. Fout: De band slijt. – d. Juist – e. Fout: meer
dan 10 000 km²
4. doosjes, rijp, sporen, kiemen, eitje, zwemt, nieuwe
5. a. bv. geslacht, kleur ogen, kleur haar, welke ouders,
welke erfelijke ziektes …
b. Wanneer de politie een dader zoekt, kunnen de DNAsporen daarbij helpen.
c. In Bolivië ligt de grootste zoutvlakte ter wereld
(10 582 km²). Vroeger was het een meer, maar nu is het
uitgedroogd.
d. Er zijn mensen die de stoplichten aan de overweg
negeren. Ze steken over wanneer het rood is.
e. Deze banden hebben diepere groeven en zijn gemaakt
van een ander soort rubber. Dit is soepeler bij koude
temperaturen.
6. Een politiehond: ze worden getraind in het herkennen
van geuren (mensen, drugs, explosieven enzovoort).
7. Horizontaal: verdwalen, kiem, poten, ontsporen,
kruimels, afdruk, band, vermist
Verticaal: groeven, voet, schoen
Diagonaal: dief, code, oor
Woord: speurneus

1. 1. Op die datum eindigde in 1918 de Eerste
Wereldoorlog.
2. Omdat veel landen uit alle delen van de wereld eraan
deelnamen.
3. 19 miljoen (10 miljoen soldaten en 9 miljoen burgers)
4. Door het aanleggen van loopgraven.
5. de Verenigde Staten van Amerika
6. eigen antwoord
2. 1. Servië en Oostenrijk
2. Frankrijk en Duitsland
3. Andere landen stelden zich op als bondgenoot van
Servië (bv. het Verenigd Koninkrijk) of van Oostenrijk
(bv. Duitsland). Veel Europese landen hadden toen nog
kolonies en ook de inwoners van de kolonies moesten
mee vechten.
4. Duitsland wou Frankrijk veroveren en het wou dit
doen via ons land.
5. in de Westhoek – de IJzer – zie kaart
6. Omdat geen van beide legers de frontlinie kon
doorbreken.
7. kanonnen, mitrailleurs, bommen en gifgas
8. Regen zorgde voor modder, weinig of geen hygiëne,
luizen en ratten, het zien sterven van kameraden, koude,
het lawaai van bominslagen, mitrailleurgeluiden …
9. de klaproos
3. eigen antwoorden

3. Soepige blikken
of blikkerige soep?
1. eigen antwoord – Ook muziek, fotografie, film, mode,
strips, dans, theater, monumenten … zijn kunst.
2. a. Andy Warhol – b. Andrew Warhola – c. popart – Bij
popart draait het om het maken van kunst geïnspireerd
door dingen uit de populaire cultuur. – d. Zeefdruk
is een drukproces waarmee veel kunstwerken kunnen
worden gemaakt die er hetzelfde uitzien (een soort
massaproductie).
3. a. rood, blauw, geel – b. oranje, groen, paars – c. een
lichtere kleur, een donkerdere kleur
4. Warhol – Amerikaan – 6 augustus 1928 – kunstschilder,
schrijver, filmregisseur, acteur, muziekproducent – eigen
antwoord

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

Speuren naar sporen (1)
1. Bedenk voor elk artikel van het dossier een nieuwe, passende titel.

Ï Speurneus:
Ï Dier ontdekt:
Ï Voortgeplant:
Ï DNA:
Ï Pech:
Ï Spoorloos:
Ï Banden:
Ï Trein:
Ï Geen spoor:

2. Gebruik deze woorden in een zin, op zo’n manier dat de betekenis duidelijk wordt.

Ï a. Braakbal:

Ï b. Fossiel:

Ï c. Microscoop:

Ï d. Identiek:

Ï e. Grip:

3. Juist of fout?

Kleur de stelling groen als ze juist is en rood als ze fout is.
a. Op de stengel van varens zie je doosjes met sporen.
b. DNA is zo klein dat je het niet met je blote oog kan zien.
c. Door de wrijving tussen de band en de weg wordt het rubber van de band steviger.
d. Wanneer een trein van spoor moet veranderen, worden er wissels gebruikt.
e. In Bolivië kan je met de auto rijden op een opgedroogd meer van 5 000 km².

Speuren naar sporen (2)
4. Hoe planten varens zich voort?

Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit het kader.
nieuwe – zwemt – eitje – doosjes – rijp – sporen - kiemen
Onder het blad van een varen zitten
zijn, springen ze open en laten ze

. Wanneer die doosjes
vrij. Uit die sporen komen

Binnenin elke kiem zitten een zaadje en een

. Bij vochtig weer

het zaadje naar het eitje. Er ontstaat een
5. Vragenronde

a. Geef vijf voorbeelden van informatie die in jouw DNA is opgeslagen.

b. Waarom kan het nuttig zijn om informatie uit het DNA te halen?

c. In het dossier besteedt men aandacht aan een plaats in de wereld waar geen sporen zijn.
Waar is dat? Geef een beschrijving.

d. Er gebeuren vaak ongevallen aan een spoorweg.
Hoe komt dat?

e. Wat zijn winterbanden?

6. Op deze foto zie je ook een speurder.

Wat is zijn taak?

.

varen.

Speuren naar sporen (3)
7. Woordenzoeker

Zoek en doorstreep de horizontale, verticale en diagonale woorden in het rooster.
Met de overgebleven letters kan je een woord vormen:
afdruk

band

code

verdwalen

kruimels

schoen

oor

ontsporen

poten

dief

vermist

voet
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Wereldoorlog I herdacht (1)
1. Het Kits-artikel lezen

1. Waarom wordt Wapenstilstand gevierd op 11 november?

Foto iStock

2. Waarom noemen we deze oorlog een wereldoorlog?

3. Hoeveel mensen zijn er ongeveer gestorven in deze oorlog?

4. Op welke manier verdedigden de legers zich tegenover elkaar?

5. Welk land zorgde door het sturen van soldaten voor versterking die nodig was om de vijand te overwinnen?

6. Zijn er ook zaken in jouw buurt die aan de Eerste Wereldoorlog herinneren? Welke?

2. Filmpjes bekijken

Bekijk op schooltv.nl deze filmpjes bestemd voor kinderen tot 12 jaar:
Ï De Eerste Wereldoorlog, 1914-1918
Ï De Eerste Wereldoorlog, de oorlog van de loopgraven
Ï Slag bij de Somme
1. De directe aanleiding van de oorlog is de moord op een staatsman.
Welke twee landen verklaarden elkaar de oorlog omwille van die moord?
en
2. Maar ook daarvoor waren er al spanningen in Europa.
Welke landen wilden de ‘grootste’ zijn en bouwden aan een sterk leger en maakten veel wapens?
en
3. Hoe kwam het dan tot een wereldoorlog?

4. Hoe werd ons land betrokken bij die oorlog?

Fotot Wikipedia.org

Ï De Eerste Wereldoorlog, soldaat in de Eerste Wereldoorlog

Wereldoorlog I herdacht (2)
5. Waar werd in ons land jarenlang strijd gevoerd aan de frontlinie?

Welke rivier speelde een belangrijke rol in de strijd?

Duid deze streek aan op het kaartje van België.

6. Hoe komt het dat de oorlog zo lang heeft geduurd?

7. Welke wapens zorgden voor veel slachtoffers?

8. Welke zaken maakten het leven in de loopgraven onmenselijk lastig?

9. Welke bloem staat symbool voor de Eerste Wereldoorlog?

3. Liedjes over de oorlog beluisteren.

Beluister op Youtube deze liedjes.
Ï Duizend soldaten (Willem Vermandere)

Ï Luizenlied (Folgazàn)

Ï Mère des tranchées (Folgazàn)

Fotot Wikipedia.org

Wat spreekt je aan in elk liedje?

Soepige blikken of blikkerige soep? (1)
Bij elke opdracht staan enkele penselen.
Geef aan wat je van de opdracht vond door de penselen in te kleuren.
1 penseel = dit was niets voor mij tot 5 penselen = dit was een topoefening.
1. Wat is kunst?

Noteer op het schilderij waaraan jij denkt bij de term kunst.

Het is best moeilijk uit te leggen wat kunst eigenlijk is. Het is een heel breed begrip. Kunst is een belangrijk
onderdeel van onze cultuur. Cultuur is een ander woord voor beschaving, voor een samenleving met alles wat
de mens voortbrengt en overdraagt, zowel materieel als immaterieel.
Heel wat mensen denken bij kunst alleen maar aan schilderijen of beeldhouwwerken.
Maar er bestaan nog veel andere kunstvormen.
Ook
zijn kunst.
Welke kunstenaars ken je al? Noteer hier enkele namen.

2. Lees het artikel ‘Soepblik’ op pag. 3.

Los daarna deze vragen op.
Een tip: sommige zaken zoek je het best op.
a. Welke kunstenaar werd beroemd met o.a. soepblikken?

b. Wat is zijn volledige naam?

c. Hoe heet de stroming waartoe deze artiest behoort? Beschrijf ze kort.

d. Wat is zeefdruk?

Soepige blikken of blikkerige soep? (2)
3. Wij houden het vandaag bij popart.

Er zijn verschillende kleuren. Drie ervan zijn de belangrijkste.
Het zijn de primaire kleuren:

,

en

.
Kleur elk driehoekje in een primaire kleur.

b. Er zijn meer kleuren …
De andere kleuren zijn mengkleuren (secundaire kleuren) die gemaakt worden door de primaire kleuren te
mengen. Kleur de uitkomst:
+

=

+

=

+

=

c. Alle andere kleuren zijn tertiaire kleuren. Deze ontstaan door primaire en secundaire kleuren te mengen.
Je kan een kleur lichter maken door er
Je maakt een kleur donkerder maken door er

4. De artiest zelf

Naam:

Andy
Nationaliteit:

Geboortedatum:

6 augustus
Handtekening:

bij te doen.
bij te doen.

Soepige blikken of blikkerige soep? (3)
Duid aan wat bij deze man past.
Kunstschilder

Acteur

Schrijver

Automonteur

Filmregisseur

Striptekenaar

Beeldhouwer

Muziekproducent

Beantwoord de volgende vragen nadat je enkele werken van deze artiest bekeek.
Wat vind je van zijn werken? Welke kleuren komen vaak terug?
Zit er herhaling in zijn kunstwerken? Word je er vrolijk van of net niet?
Wat is jouw mening over zijn werk?

5. Warhol hield van het idee om gewone dingen, bijvoorbeeld granen of bananen,

te nemen en er kunst van te maken. Nu ga jij zelf aan de slag.
Maak een selfie-kunstwerk geïnspireerd op Warhols ‘Marilyn Monroes’-zeefdruk.
Alleen ben jij nu de beroemdheid.
• Maak een selfie of laat iemand je portret fotograferen.
• Print deze foto vier keer in zwart-wit op een iets dikker A4-blad.
• Gebruik nu op elke selfie slechts twee kleurpotloden om je haar, gezicht en ogen in te kleuren.
• Zorg voor een samenhangend geheel.

Klap nieuwsquiz 3
Sluit aan bij de Klapkrant van november 2020.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wie maakten samen een fluocollectie bestaande uit tassen, mutsen, sjaals … ? (pag. 2)
a. JBC, ZEB en VSV
b. VSV, JBC en Torfs
c. Torfs, Hema en ZEB

Foto Pexels

2. Wanneer wordt Halloween gevierd? (pag. 3)
a. op 30 oktober
b. op 31 oktober
c. op 1 november
3. Wat wil de stad Halle voorzien? (pag. 4)
a. veel meer vuilnisbakken
b. gratis mondmaskers voor alle inwoners
c. gratis internet in de binnenstad

4. Hoeveel mensen (= soldaten en burgers) kwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog om het leven? (pag. 5)
a. 10 miljoen mensen
b. 15 miljoen mensen
c. 19 miljoen mensen

6. Hoe krijgt een auto grip op de weg? (pag. 9)
a. door de groeven in de banden
b. door de bobbels op de banden
c. door de schokdemper

Foto Pexels

5. De meeste planten worden voor hun voortplanting geholpen door … (pag. 7)
a. de wind en de bijen.
b. de zon en de vliegen.
c. de doosjes onderaan hun bladeren.

7. Waar werden de oudste eierschalen die Koen bestudeerde gevonden? (pag. 10)
a. in Jura
b. in China
c. in Deurne
8. Tegen wie betogen de jongeren al maandenlang in Thailand? (pag. 12)
a. tegen de generaal en het leger
b. tegen de koning en de prinsen
c. tegen de president en de koning

10. Welke groente kweekte Frans Bresiers eerst in de kelder van de serre? (pag. 16)
a. cichorei
b. witloof
c. champignons

Foto Pexels

9. Welke twee mensen willen president van de Verenigde Staten van Amerika worden? (pag. 13)
a. Donald Biden en Joe Trump
b. Donald Trump en Joe Biden
c. Donald Trump en Boris Johnson

