
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. Met de mond vol
• Sluit aan bij het artikel ‘Sorry, geen plaats!’ op pag. 2.
• Motivatie
 Tandhygiëne is heel belangrijk. Het belang van elke dag 

twee keer je tanden poetsen en (half)jaarlijks op controle 
gaan bij de tandarts kan niet genoeg benadrukt worden. In 
deze les gaan we dieper in op het poetsen, de delen van een 
tand en de soorten tanden. Als de leerlingen op de hoogte 
zijn van de noodzaak van dagelijks poetsen en regelmatige 
controles door de tandarts kunnen grote mondproblemen 
voorkomen worden. De werkbladen kunnen gebruikt 
worden in een les Wereldoriëntatie.

• Doelstellingen
 - De leerlingen beantwoorden enkele vragen bij een kort 

artikel. 
 - De lln. beantwoorden vragen vanuit de eigen 

achtergrondkennis of m.b.v. het internet.
 - De lln. benoemen de delen van het gebit en de delen van 

een tand.
 - De lln. linken de verschillende tanden aan hun functie.
 - De lln. weten hoe ze hun tanden het best poetsen.
• Werkwijze
 - Vooraf: Vraag de leerlingen om hun eigen tandpasta, 

borstel en beker mee te brengen naar school voor deze les. 
Je kan ook vragen of de tandarts uit de buurt op bezoek 
komt, of nog beter, of je een bezoekje mag brengen aan de 
tandartspraktijk. 

 - Instap: Start de les met een aantal vragen omtrent de 
poetsgewoontes van de leerlingen. Hoe vaak poetsen de 
leerlingen hun tanden, en waarom? Wanneer poetsen ze: 
voor of na het eten, en waarom? Waarom is goed poetsen 
belangrijk? Wat haal je van je tanden als je ze poetst? Wat 
gebeurt er als je de tandplak niet goed verwijdert? Wie poetst 
er allemaal elektrisch?

 - Kern: Lees samen het korte artikel in Klap. Laat de 
leerlingen ook kijken naar deze uitzending van schooltv.: 
https://schooltv.nl/video/nieuws-uit-de-natuur-tanden-
en-kiezen/ [Je kijkt het best van minuut 5:00 tot 16:15]. 
Bij het derde leerjaar begeleid je de opdrachten. Bij een 
vierde leerjaar gaan de leerlingen in duo’s aan de slag met 
de opdrachten. Als iedereen klaar is, volgt een klassikale 
bespreking. Zorg zeker voor de aanwezigheid van internet 
zodat de leerlingen bepaalde zaken kunnen opzoeken. 

 - Enkele interessante weetjes om tussendoor nog even 
te vermelden: Vroeger poetsten mensen hun tanden 
met tandpoeder (Egyptenaren, Grieken en Romeinen). 
Ze gebruikten daarvoor een stokje of hun vingers. Dit 

schuurde de tanden goed. In delen van Afrika poetsen 
arme mensen hun tanden nog steeds met een takje gewoon 
omdat tandenborstels te duur zijn. In 1750 werden de 
eerste tandenborstels gemaakt. Het waren bewerkte 
stukjes bot met ruige haren van dieren. Tegenwoordig 
zijn de borstelharen van kunststof. In 1850 werd de eerste 
tandpasta geproduceerd in glazen potjes. Later werd de 
pasta in tubes gespoten.  

 - Slot: Wanneer de les klaar is, maak je even tijd om de 
tanden te poetsen. Na het poetsen krijgen de leerlingen een 
pilletje (plakverklikker, te koop in de apotheek) waarmee ze 
kunnen zien of ze goed gepoetst hebben. Alles wat niet goed 
gepoetst is, wordt namelijk roze. Zo weten de leerlingen 
meteen of ze de volgende keer beter moeten poetsen.

• Tip
 Met drie eenvoudige ingrediënten (2 à 3 el kokosolie, 

3 el natriumbicarbonaat en 25 druppels etherische olie 
(bv. pepermunt en kruidnagel)) kan je je eigen tandpasta 
maken. Nadat je deze ingrediënten hebt afgewogen, moet je 
ze goed mengen en in een glazen potje met deksel bewaren. 
Per poetsbeurt heb je slechts een ieniemienie hoeveelheid 
nodig. Maak je tandenborstel nat. Schep met een lepeltje 
wat pasta uit het potje en smeer dat op je tandenborstel. 
Poetsen maar!

2. Veilig naar school
• Sluit aan bij het artikel ‘Helm op! Fluo top!’ op pag. 5.
• Motivatie 

In de winter kan het nog donker zijn wanneer de leerlingen 
naar school gaan. Het is van het allergrootste belang dat de 
leerlingen goed zichtbaar zijn in het verkeer. Het is een taak 
van de leerkracht en de school om hen hier herhaaldelijk op 
te wijzen.

• Doelstellingen
 - De leerlingen lezen informatie af uit gegeven tabellen.
 - De lln. verklaren enkele moeilijke woorden.
 - De lln. verwoorden hoe ze zichzelf zichtbaar maken in het 

verkeer, zowel te voet als met de fiets.
 - De lln. verklaren een afbeelding met behulp van de 

informatie uit een tekst.
 - De lln. controleren of een fiets voldoet aan de wettelijke 

bepalingen.
 - De lln. weten dat er acties zijn om iedereen erop attent te 

maken dat zichtbaar zijn heel belangrijk is.
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• Werkwijze
 - Vooraf: Vraag aan de leerlingen of ze hun fiets 

meebrengen. Ga na of er leerlingen zijn die ‘niet goed 
zichtbaar’ naar school komen.

 - Instap: Lees de zinnen in het kader op het eerste werkblad 
luidop voor. Laat de leerlingen hun mening, reactie noteren. 
Overloop klassikaal de antwoorden. Bij opdracht 2 gaan de 
leerlingen per 2 aan het werk. Indien het via de QR-codes 
niet werkt, kan je deze site bezoeken:  
https://www.sunrise-and-sunset.com/nl/sun/belgie/
hoogstraten/2021/november In het vierde leerjaar kan er 
wat meer informatie gegeven worden over hoe het komt dat 
het in de winter vroeger donker is.

 - Kern:
 1. Zeg aan de leerlingen dat jullie ‘Rad van Fortuin’ gaan 

spelen om het onderwerp van het Klap-artikel te vinden. 
(De leerlingen noemen om de beurt een medeklinker op.) 
Wanneer het woord ‘zichtbaarheid’ gevonden is, mogen de 
leerlingen uitleggen waarom zichtbaarheid zo belangrijk is. 
Essentieel hierbij zijn de kledij en andere hulpmiddelen. 

 2. Spreek de leerlingen aan die niet veilig naar school zijn 
gekomen. Vraag waarom ze geen fluohesje aangetrokken 
hebben. Druk hen op het hart dat ze dit in de toekomst wel 
doen. Toon het filmpje  
https://www.youtube.com/watch?v=TklMOMGXg6c

 3. De leerlingen lezen het Klap-artikel individueel. Geef 
de opdracht dat ze belangrijke woorden moeten markeren. 
Woorden die ze niet begrijpen, mogen ze opzoeken 
(reflecteren, fluoresceren, remafstand ...) Na het lezen ga je 
na wat de leerlingen belangrijk vonden. Deze woorden kan 
je zichtbaar maken in de klas.

 4. Ook de fiets komt aan bod: laat de leerlingen opzoeken 
wat wettelijk verplicht is bij een veilige fiets.  
((https://www.veiligverkeer.be/inhoud/verplichte-
uitrusting-fiets/) Laat de leerlingen elkaars fiets 
controleren op de nodige reflectoren/verlichting.

 5. Actie: Ga na of jullie school ook meedoet aan bepaalde 
acties voor ‘zichtbaarheid in het verkeer’. (bv. Helm op! Fluo 
top! maar ook eigen acties).

 - Slot: Zing en dans mee met het themalied van de actie. 
• Tips
 - De lln. kunnen in een les muzische opvoeding affiches/

slogans maken. Je kan ze op goed zichtbare plekken op 
school ophangen.

 - ’s Morgens kunnen enkele leerlingen of de hele klas bij de 
ingang van de school dansen op het lied om de leerlingen 
en ouders attent te maken op zichtbaarheid.

3. IT en sociale media: 
 positief en negatief

• Sluit aan bij het dossier 'Mediawijs' op pag. 7-9.
• Motivatie
 Hacking, phising, cyberpesten ... De evolutie van ICT heeft 

– naast heel veel positieve zaken – ook nadelen, gevaren 
en valkuilen met zich meegebracht. Het vestigen van de 
aandacht daarop maakt deel uit van het bijbrengen van 
mediawijsheid bij de leerlingen. In het Klap-dossier worden 
zowel positieve als negatieve aspecten toegelicht.

• Doelstellingen
 - De leerlingen kunnen geschreven boodschappen 

waarnemen en interpreteren.
 - De lln. geven de hoofdgedachte uit een (korte) tekst weer.
 - De lln. geven slogans vorm met een 

tekstverwerkingsprogramma.
 - De lln. lichten een gemaakte affiche toe aan anderen.
• Werkwijze
 Start de les met een klasgesprek rond positieve en negatieve 

ervaringen met computer, internet, sociale media. 
Aansluitend hierop leg je de opdracht uit: de leerlingen 
maken in kleine groepjes een affiche met slogans die de 
goede kanten van ICT in de verf zetten EN ook een affiche 
met slogans die de problemen, gevaren en valkuilen van 
ICT benadrukken. De slogans moeten in de voorziene 
vakken op de affiche komen en moeten gemaakt worden 
met een tekstverwerkingsprogramma. Geef elk groepje de 
twee werkbladen, bij voorkeur vergroot op A3-formaat. 
Nadat je de opdracht uitgelegd hebt, lezen de leerlingen 
het Klap-dossier. Dit moet hen de nodige inspiratie 
bezorgen voor de slogans. Wanneer de affiches af zijn, 
stellen de groepjes ze onderling aan elkaar voor. Eventueel 
kunnen de affiches achteraf ook toegelicht worden in een 
spreekoefening aan de leerlingen van een andere klas.

• Tips
 - Deze inhoud kan ook nog eens herhaald worden op 

 Safer Internet Day (8 februari 2022).
 - Extra bronnen die eventueel geraadpleegd kunnen worden:
  - https://www.veiligonline.be/
  - https://www.safeonweb.be/nl/veilig-internetten
  - https://veiliginternetten.nl/ 
  - https://childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-
    internetten



1. Met de mond vol!
1. a. gereedschap – snijtanden – hoektanden – kiezen – 

wortel – glazuur – tandbeen – 20 – 32 
 b. 

 

hoektand

hoektand

kies

kies

snijtand

snijtand

 c. 

glazuur
tandbeen
tandholte

tandvlees

wortelkanaal

zenuwvezels en bloedvaatjes

kaakbeen

2. a. De wachttijden bij tandartsen lopen op tot enkele 
weken. Als je dringend geholpen moet worden, heb je 
pech. – b. Bij de orthodontisten lopen de wachttijden 
ook op. Dat is geen goed nieuws voor kinderen die een 
beugel moeten dragen. – c. Hij onderzoekt je tanden. Hij 
legt uit hoe je je tanden beter kan verzorgen. Hij spoort 
beginnende gaatjes op. – d. Het maakt gaatjes. Het 
maakt je tandvlees ziek. Je kan er een slechte adem door 
krijgen. – e. Hij is een specialist in beugelbehandelingen. 
– f. schuurmiddel => verwijderen van tandplak – 
schuimmiddel => spoelt het vuil weg – fluoride => 
beschermt tegen zuren – smaak- en kleurstof

3. 5 – 1 – 4 – 2 – 3

2. Veilig naar school
1. eigen antwoord
2. a. Er zijn minder uren licht in een dag van 24 uur. – b. 

zonsopgang, zonsondergang, daglengte – c. juni: 5.25u - 
22.00u – d. 7.52u – 16.56u – e. 7u30min.

3. zichtbaarheid  
4. licht uitstralen – licht weerkaatsen – De afstand die een 

rijdend voertuig nodig heeft om tot stilstand te komen.
5. eigen antwoord
6. a.

 

reflector  
achteraan

achterlicht

voorlicht

reflector  
vooraan

reflectoren in de pedalenreflectoren in de wielen

 b. eigen antwoord

3. IT en sociale media: 
 positief en negatief

Voorbeelden positieve slogans:
 - Internet: een bron van informatie!
 - Volg de actualiteit met wat internettijd!
 - Ontspan je met mate(n)!
 - Nog nooit was communiceren zo makkelijk!
Voorbeelden negatieve slogans:
 - Hoed je voor reclame!
 - Cyberpesten: neen! Meld als je het merkt!
 - Schermtijd: denk aan je gezondheid!
 - Benaderd door onbekenden: wees waakzaam!

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

Sleutel bij de werkbladen



Met de mond vol! (1)

Bij elke oefening staan enkele tandenborstels en een tube tandpasta in een beker.
Geef aan wat je van de opdracht vond door het kleuren van het prentje: 
1 attribuut: dit was niets voor mij tot 4 attributen: dit was een topoefening.

1.  Een mond vol tanden
 a. Vul de ontbrekende woorden in. 
 Kies uit:
 snijtanden – kiezen – 20 – glazuur – gereedschap – tandbeen – wortel – hoektanden – 32 

 b. Waar in je mond vind je de verschillende tanden?
 Schrijf de juiste namen op.

 c. Hoe ziet een tand eruit? Vul aan met het juiste woord.
 Kies uit:

 tandholte •

 tandvlees •

 kaakbeen •

 glazuur •

 tandbeen •

 zenuwvezels en bloedvaatjes •

 wortelkanaal •

Tanden zijn eigenlijk een soort  . Met je  snijd

je het voedsel. Als je een stukje vlees van het bot afscheurt, gebruik je je 

en met je  vermaal je het voedsel. Je tanden en kiezen zitten vast in je kaak

met een  . Een tand heeft er één en een kies meerdere. Om je tanden heen

zit een laagje  . Dit beschermt je gebit. Onder het glazuur zit je  .

Binnenin het tandbeen lopen allemaal bloedvaatjes en zenuwen. Een melkgebit telt slechts 

tanden. Het definitieve gebit telt  tanden.



2. De tandarts
 Lees het artikel ‘Sorry, geen plaats!’ op pag. 2. 
 Beantwoord deze vragen.
 Misschien moet je zaken op internet opzoeken.

 a. Welk probleem doet zich de laatste tijd voor bij tandartsen?

 

 

 b. Is dit probleem hetzelfde bij orthodontisten?

 

 

 c. Wat doet een tandarts allemaal?

 

 

 d. Wat gebeurt er als tandplak te lang op je tanden blijft?

 

 

 e. Waarvoor ga je naar de orthodontist?

 

 

 f. Wat zit er in tandpasta? Wat moet het doen?

  → 

  → 

  → 

 

3. Hoe poets je je tanden het best? 
 Zet deze zinnen in de juiste volgorde.

  Schrob met horizontale bewegingen.

  Leg een bolletje (ter grootte van een erwt) op je tandenborstel.

  Laat je tandenborstel op en neer bewegen.

  Poets eerst de buitenkant van je tanden.

  Poets nadien de binnenkant van je tanden. 

 

 Poets telkens voor minstens 2 minuten en reinig ook tussen de tanden.

Met de mond vol! (2)
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1. Een doordenkertje

 

 Een goede afspraak, of niet?
 Zou jij nu nog tevreden zijn over deze afspraak? Waarom (niet)?
 Ik ben nu wel / niet tevreden met die afspraak omdat: 

 

2. ‘De dagen worden korter’, hoor je mensen vaak zeggen.
 a. Zijn er in de winter dan minder dan 24 uren in een dag? Nee, dat lijkt alleen maar zo. 
 Deze uitspraak is niet helemaal correct. Wat bedoelen de mensen ermee?

 

 

 b. Wat lees je af van die tabellen? 
 Vragen beantwoorden met behulp van die tabellen:
   c. Neem de tabel van juni 2021.
   Wanneer kwam de zon op 21 juni 2021 op? Wanneer ging de zon op 21 juni 2021 onder?
   Teken de wijzers op de klokken.

   d. Bekijk de tabel van november 2021.
   Wanneer komt de zon op 11 november 2021 op? Wanneer gaat de zon op 11 november 2021 onder?
   Teken de wijzers op de klokken.

   e. Hoeveel korter is deze ‘dag’ in november in vergelijking met de dag in juni (uren licht)?  u. min.

Bij het begin van de zomervakantie maakte een mama
deze afspraak met haar kinderen:
‘Jullie hoeven pas naar bed als het donker wordt.’
 De kinderen waren heel tevreden en vonden dit een heel goed idee.
‘Vandaag zijn ze niet meer zo enthousiast’, zegt de mama.

(Scan deze QR-codes.

Die geven je een hint).

Veilig naar school (1)



Veilig naar school (2)

3. Alle vragen die je tot nu toe oploste, hebben te maken met een artikel uit de Klapkrant.
 Deze tekst gaat over verkeersveiligheid in de donkerste periode van het jaar.  
 Niet hoe je een straat oversteekt, niet dat je op een fietspad moet fietsen … maar wel over 

 

4. Lees de tekst op pag. 5 van je Klap.
 Schrijf de gemarkeerde woorden rond het woord hierboven. Zoek de betekenis op van deze 3 woorden:

 > Fluoresceren : 

 > Reflecteren : 

 > Remafstand : 

5. Kan je na het lezen van de tekst uitleggen wat de prent hieronder duidelijk wil maken?

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Veilig naar school (3)

6. Is mijn fiets in orde?
 a. Duid aan op de fiets wat verplicht is (reflectoren en verlichting). 

https://www.veiligverkeer.be/inhoud/verplichte-uitrusting-fiets/

 b. Controleer nu je fiets. Ben je voldoende ‘verlicht’?
 Noteer hieronder wat zeker hersteld of aangepast moet worden. 
 En vergeet niet om dit daarna ook te DOEN!!

 

 

 



IT en sociale media: positief (1)

Noteer op dit blad slogans over 
voordelen en positieve punten 
van computergebruik, internet, 
sociale media.



Noteer op dit blad slogans over nadelen, 
gevaren, valkuilen van computergebruik, 
internet en sociale media.

IT en sociale media: negatief (2)



Sluit aan bij de Klapkrant van november 2021.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Wat hoort niet bij een gezond ontbijt?
  a. een bruine boterham met choco
  b. een bruine boterham met kaas
  c. een potje yoghurt

2. Hoe heten de grootouders van Kimbo?
  a. Kira en Dany
  b. Kenya en Dana
  c. Dana en Dany

3. Welke zaken zijn de laatste tijd heel wat duurder geworden?
  a. aardgas en benzine
  b. groenten uit het buitenland
  c. mondmaskers

4. Welke zin is waar?
  a. Een donker geklede fietser is pas zichtbaar op 30 meter afstand.
  b. Een fietser met een fluojas is al zichtbaar op 150 meter afstand.
  c. Een fietser met een fluojas is al zichtbaar op 200 meter afstand.

5. In welke zin is het woord turen juist gebruikt? Tip: zoek dit moeilijke woord in je Klap.
  a. Hij tuurde naar een huis in de verte.
  b. Hij tuurde met zijn vinger op het scherm.
  c. Hij tuurde boos omdat hij niet meer op de tablet mocht van papa.

6. Wat vindt Josine Wille het belangrijkste bij haar job als influencer?
  a. Heel veel likes krijgen.
  b. Mensen helpen.
  c. Mensen shoptips geven.

7. Hoeveel dagen fietsen de mannen tijdens hun Ronde van Frankrijk?
  a. 8 dagen
  b. 14 dagen
  c. 21 dagen

8. Waarvandaan is de traditie om Halloween te vieren bij ons gekomen?
  a. vanuit de Verenigde Staten
  b. vanuit Schotland
  c. vanuit Nederland 

9. Wat heb je allemaal nodig als je courgette-burgers wil maken?
  a. courgette, ui en kruiden
  b. courgette, ei, paneermeel en kruiden
  c. courgette, ui, paneermeel en kruiden

10. Jeanne-Marie trouwde pas in het jaar 1814. Hoe oud was ze toen?
  a. 42
  b. 52
  c. 62

Klap nieuwsquiz 3 
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