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Uitgewerkte lessuggesties
1. Het bos … een schatkamer
• Sluit aan bij het artikel ‘Week van het Bos’ op pag. 2.
• Motivatie
Een portie gezonde boslucht doet altijd deugd. Moedig
je leerlingen aan om tijdens de Week van het Bos extra
buiten te spelen en te ravotten. Laat de leerlingen via
opdrachten en spel kennismaken met de wondere
schatkamer vol planten en dieren die het bos is. Het bos
is altijd fijn, maar in de herfst is het extra bijzonder. De
werkbladen kunnen gebruikt worden in een les Natuur.
• Doelstellingen
- De leerlingen beantwoorden inhoudsvragen bij een
artikel.
- De lln. ontdekken de biotoop ‘het bos’.
- De lln. benoemen verschillende lagen van het bos
en geven van planten en dieren aan in welke laag ze
voorkomen.
- De lln. bespreken loof- en naaldbomen.
- De lln. herkennen en benoemen de delen van een
paddenstoel.
- De lln. kunnen samenwerken.
• Werkwijze
- Vooraf: Ga naar een bos of park in de buurt. Laat
de leerlingen via eenvoudige opdrachtjes in contact
komen met alles wat een bos/park te bieden heeft. (bv.
Zoek een stil hoekje en luister – Voel aan verschillende
stammen van bomen – Knuffel een boom – Zoek een
mooi blad en bespreek het uitzicht – Ga in het gras/op
de grond liggen en zoek kriebelbeestjes – …). Breng na
de ontdekkingstocht enkele herfstschatten (bladeren,
paddenstoelen …) mee naar de klas.
- Instap: Terug in de klas mogen de leerlingen vertellen
over hun bos- of parkervaringen. Wat hoorden ze? Wat
hebben ze geroken? Wat hebben ze gevoeld? Wat hebben
ze gezien?
- Kern: Lees vervolgens samen het artikel ‘Week van
het Bos’ op pag. 2. Achteraf beantwoorden de leerlingen
individueel of in kleine groepjes de vragen van opdracht
1. Aansluitend toon je dit filmpje over de lagen in bet
bos: https://schooltv.nl/video/lagen-in-het-bos-eenbos-bestaat-uit-verschillende-lagen/#q=%22bos%22.
Bekijk ook klassikaal de onderkant van de hoed van
een meegebrachte paddenstoel met een spiegeltje. Als
je onder de hoed van een plaatjeszwam kijkt, zie je
streepjes. Dit zijn de plaatjes waartussen miljoenen
sporen zitten. Buisjeszwammen hebben buisjes waarin
de sporen zitten. Bij deze paddenstoelen zie je aan de

onderkant van de hoed gaatjes. Achteraf snijd je het
steeltje voorzichtig af en je legt de hoed met de sporen
naar beneden op een wit of zwart vel papier. Zet er nog
een glazen bekertje over. Wacht twee dagen en til daarna
het bekertje op: nu heb je een echte sporenafdruk. Na
deze informatie kunnen de leerlingen individueel of
in groepjes aan de slag met de opdrachten. Spreek met
de leerlingen een werktijd af. Voor een derde leerjaar
opteer je het best voor een klassikale verwerking van de
werkbladen.
- Slot: Wanneer de werktijd is afgelopen, worden alle
vragen klassikaal gecontroleerd. Je maakt ook even
tijd om te reflecteren over wat de leerlingen van deze
opdrachten vonden. Wat liep er goed? Wat liep minder
vlot? Was er voldoende tijd? Welke opdracht heeft hun
het meest geboeid?
• Tip
Maak zelf inkt. Van inktzwammen kan je inkt maken.
Dit heb je nodig: > kale inktzwammen, die al flink
donker zijn > kruidnagels (zorgen ervoor dat de inkt
langer goed blijft) > pan > vergiet > potje.
Zolang duurt het: 30 minuten.
Zo ga je aan de slag: Doe de inktzwammen samen
met de kruidnagels in een pan en breng aan de kook.
Er ontstaat een zwarte smurrie. Laat vijf minuten
doorkoken en giet af met behulp van een vergiet. De
vloeistof is de inkt. Neem een kroontjespen of een
satéprikker en … schrijven maar!

2. Daar zit muziek in!
• Sluit aan bij het dossier op pag. 7 t.e.m. 9.
• Motivatie
De leerlingen staan er niet bij stil, maar als ze op een
knopje drukken komt er geluid uit een radio in de auto,
een cd-speler, een computer ... De weg die de muziek
en muziekdragers/-spelers afgelegd hebben, is bijzonder
indrukwekkend. Bovendien kunnen kinderen al op
jonge leeftijd muziekschool volgen en een instrument
leren bespelen. Aan de hand van het dossier en leuke
opdrachtjes komen de leerlingen heel wat te weten
over de geschiedenis van de muziek, componisten en
muziekdragers/-spelers. Een interactieve les waarbij
lezen en leuke interactieve (luister)opdrachten elkaar
afwisselen. Sluit aan bij de leergebieden Nederlands,
begrijpend lezen, Muzische vorming en Ict.

• Doelstellingen
- De leerlingen bedenken zelf manieren om een
‘muziekpartituur’ te noteren.
- De lln. lezen artikels aandachtig.
- De lln. vullen opdrachten bij artikels in.
- De lln. luisteren gericht naar muziek.
- De lln. kunnen met hun eigen lichaam muziek maken
volgens een vooropgesteld schema.
• Werkwijze
- Instap: Beluister klassikaal dit fragment:
https://www.youtube.com/watch?v=VnAE_AldIoU
(vanaf 1:41) (Toon het scherm niet aan de leerlingen!)
Vraag: Als ik dit muziekstuk zou gecomponeerd
(uitgevonden) hebben, op welke manier kan ik dit noteren
zodat ik de volgende keer hetzelfde lied kan spelen? De
leerlingen mogen op een blad papier tekenen hoe zij
het lied zouden noteren. Laat het fragment opnieuw
afspelen. Bespreek achteraf op welke manier ze bepaalde
elementen in de muziek probeerden weer te geven. Laat
hen woorden als ‘snel en traag’, ‘kort en lang’, ‘hoog
en laag’, ‘luid en stil’ gebruiken. Er zijn heel wat zaken
die in een muziekstuk zitten en waar je rekening mee
moet houden als je het opnieuw wil spelen. Toon daarna
het muziekstuk zoals op het filmpje. Stel de vraag: Is
dit de manier waarop muzikanten muziek ‘lezen’? Laat
kinderen die muziekschool volgen, vertellen dat er
partituren zijn met notenbalken, noten en sleutels. Vertel
de leerlingen dat jullie via een Klap-dossier meer gaan
ontdekken over muziek.
- Kern: 1. Begin met het artikel ‘Klinkt als muziek in
de oren’ op pag. 7. Na het lezen van de inleiding en
de eerste paragraaf ‘Noten lezen’ laat je de leerlingen
opdracht 1 invullen. // 2. Vervolgens lezen ze ook de rest
van het artikel. Nadien bekijken jullie dit fragment:
https://www.youtube.com/watch?v=tUhCMCV-eMg
en dan maken de lln. opdracht 2. // 3. Vraag aan de
leerlingen of ze thuis veel muziek beluisteren. Laat hen
vertellen waarom ze naar muziek luisteren en welk
gevoel hun dat geeft. Lees nu ‘Alleen maar voordelen’
en laat hen vier voordelen noteren. // 4. Vertel dat jullie
een quiz gaan spelen. Je zal enkele seconden van een
nummer laten horen en de lln. moeten zo snel mogelijk
de titel van het nummer noteren op hun blad. Je zal vijf
nummers laten horen, elke keer een korter fragment.
- Little submarine (eerste 12 sec):
https://www.youtube.com/watch?v=U9VMbmFFJ14
- Kom wat dichterbij (eerste 7 sec)
https://www.youtube.com/watch?v=SuOPZ9nMs9Q
- Macarena (eerste 4 sec)
https://www.youtube.com/watch?v=zWaymcVmJ-A
- Savage love (eerste 3 sec)
https://www.youtube.com/watch?v=_Hk1vhT353c
- Jerusalema (eerste seconde)
https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048
Daarna lezen de leerlingen de artikels ‘Deuntjes die
blijven hangen’ en ‘Deejay’. // 5. Vertel de leerlingen
dat er ook klassieke muziek bestaat en dat die vaak
door bekende componisten geschreven is. Geef enkele
voorbeelden: Bach, Mozart, Beethoven en Vivaldi.
De leerlingen lezen ‘Be-Bach-elijk mooi’ en vullen
daarna het kader over de componisten aan. Controleer
de antwoorden voordat je de fragmenten laat horen.

Beluister de muziekfragmenten klassikaal. Misschien
kunnen de lln. aan de hand van de titel van het werk het
fragment koppelen.
- fragment 1: Prelude in C Major:
https://www.youtube.com/watch?v=frxT2qB1POQ
- fragment 2: ‘Lente’ uit De 4 seizoenen:
https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0
- fragment 3: Eine kleine nachtmusik:
https://www.youtube.com/watch?v=UhPBT0dA_oA
- fragment 4: Für Elise:
https://www.youtube.com/watch?v=3whXsLn5m_0
// 6. De leerlingen lezen de artikels ‘Luister je mee’ en
‘Kleiner, mooier, sneller’. Aansluitend vullen ze opdracht
6 in.
- Slot: De leerlingen hebben heel wat geleerd over
muziek, componisten, muziekdragers/-spelers ...
Nu is het hun beurt! Ze mogen met hun eigen lichaam
muziek maken! Gebruik hiervoor het musicogram
https://www.youtube.com/watch?v=D1o_Xnx6_e8 als
je klassikaal wil werken. Je kan de lln. ook verdelen
in verschillende groepen. Elke groep bereidt een lied
voor en achteraf houd je een mini-concert waarbij de
leerlingen aan elkaar tonen wat ze hebben geoefend.
1) https://www.youtube.com/watch?v=D1o_Xnx6_e8
2) https://www.youtube.com/watch?v=9NdF4Ruf-Ts
3) https://www.youtube.com/watch?v=y8Dr6Oj7_oI
4) https://www.youtube.com/watch?v=tGODLxtjqsI
5) https://www.youtube.com/watch?v=RKsNLyVZypE
6) https://www.youtube.com/watch?v=rPMvhRq55kY
6 = (een uitdaging)
In een volgende les kunnen de leerlingen zelf een ‘body
percussie’ lied opstellen.

3. Made in Belgium
• Sluit aan bij de artikels 'Made in Belgium' op pag. 16 van
Klap september en Klap oktober.
• Motivatie
Wie wil er geen uitvinder worden na het lezen van de
avonturen van professor Gobelijn of professor Barabas?
De leerlingen dromen graag over machines, robots en
andere voorwerpen die ze zullen ontwerpen. Je kan het
zo gek niet bedenken of ze tekenen het: een robot die
hun huiswerk maakt, een toestel om al het plastic uit de
oceanen te halen … Met de artikels ‘Made in Belgium’
laten we de leerlingen kennismaken met uitvindingen
die vele jaren geleden door Belgen werden ontworpen.
Ook ontdekkingen komen aan bod. De leerlingen stellen
vast dat die nu nog altijd gebruikt worden of nuttig
zijn. De werkbladen kunnen gebruikt worden in een
les Nederlands, begrijpend lezen, maar ook in een les
Techniek of Mens en maatschappij.
• Doelstellingen
- De leerlingen kunnen vragen beantwoorden met
behulp van een tekst.
- De lln. ontdekken foute gegevens en verbeteren die.
- De lln. noteren belangrijke data op een tijdlijn.
- De lln. benoemen de delen van de saxofoon.
- De lln. weten waarom uitvinders een patent aanvragen.
- De lln. lezen om iets interessants of nuttigs te weten te
komen en kunnen dit ook verwoorden.

• Werkwijze
- Vooraf: Zorg ervoor dat er rolschaatsen en eventueel
een saxofoon in de klas aanwezig zijn. Zijn er kinderen
in de klas die saxofoon spelen? Of zijn er ouders, broers
of zussen die dit instrument bespelen? Informeer op
voorhand. Misschien kunnen ze een filmpje van zichzelf
bezorgen.
- Inleiding: In een kringgesprek hebben we het over
uitvindingen. Kennen de lln. belangrijke uitvindingen?
Zijn het altijd machines? Wat zouden zij willen
uitvinden? Leg uit dat er dit schooljaar elke maand
een uitvinding aan bod komt in Klap. En niet zomaar
een uitvinding. We tonen het logo 'Made in Belgium'.
Wie weet wat dit betekent? (Het zal elke keer over een
Belgische uitvinder/uitvinding gaan.)
- Kern: Vertel dat we het in deze les over twee
uitvindingen zullen hebben. Iedereen mag het artikel
kiezen dat voor hem/haar het meest interessant is. De
leerlingen lezen de gekozen tekst individueel. Daarna
mogen ze de vragen oplossen. Twee leerlingen met

eenzelfde werkblad kunnen samen de antwoorden
overlopen. Nadien mogen de leerlingen andere duo’s
vormen (rolschaats – saxofoon). Ze vertellen aan elkaar
wat ze te weten zijn gekomen over de uitvinding van hun
keuze.
- Slot: De leerlingen komen weer in de kring en vertellen
wat ze onthouden hebben over de twee uitvindingen.
Willen jullie meer weten over de saxofoon? En hoe die
gemaakt wordt? Bekijk deze filmpjes:
https://www.youtube.com/watch?v=HZ61qlIFRmM
https://www.youtube.com/watch?v=o2nbrRfgk80
• Tips
- De gegevens over de uitvindingen kunnen op een
aparte fiche genoteerd worden en bv. in een hoek in de
klas/gang tentoongesteld worden.
- Vraag elke maand aan een groepje leerlingen om
de volgende uitvinding of ontdekking te bespreken.
Ze zorgen voor de nodige informatie, foto’s … Ze
maken ook een passende fiche over de uitvinding of
ontdekking.

Sleutel bij de werkbladen
1. Het bos … een schatkamer
1. a. van 11 t.e.m. 18 oktober – b. de bladeren verkleuren,
de bladeren vallen af, je vindt verschillende
herfstvruchten – c. voedsel verzamelen en bewaren
(verstoppen) voor de winter – d. juist (E), juist (I), fout
(K), fout (E), juist (L) / eikel
2. a. 1. boomlaag – 2. struiklaag – 3. kruidlaag – 4.
mos- of strooisellaag / b. boomlaag: eekhoorn, bosuil,
Amerikaanse eik – struiklaag: hert – kruidlaag: varen,
gewone netel, das – moslaag: paddenstoel, mier / c.
loofboom: houten stam, bladeren, vruchten, bv. eik,
plataan, beuk – naaldboom: houten stam, naalden,
kegels, bv. den, spar, lariks
3. a. inktzwam: 4 – tonderzwam: 1 – bekerzwam: 2
– stuifzwam: 3 / b. hoed, plaatjes, ring, steel, voet,
zwamvlok

2. Daar zit muziek in!

1. notenbalk – 2. toonhoogte – 3. sleutel – 4. noot – 5.
notenwaarde
2. snaarinstrumenten (groen) – blaasinstrumenten (blauw)
– slaginstrumenten (zwart) / dirigent of maestro

5. Antonio Lucio – Vivaldi – fragment 2 / Ludwig
Van – Für Elise – fragment 4 / Mozart – Eine kleine
Nachtmusik – fragment 3 / Johann Sebastian – Bach –
Prelude in C Major
6. fonautograaf – Léon Scott – muziek opnemen /
fonograaf – Thomas Edison – muziek afspelen / cassette
/ cd

3. Made in Belgium

1. 1. twee rijen met twee wielen / wielen staan op één rij
2. Jean-Joseph Merlin – Hoei – 17 september 1735 – 285
jaar – Luik
3. a. en d. zijn groen gekleurd
4. a. 1735 – b. 1760 – c. 1863 – d. 1803
5. rolschaatsen, helm, pols- en knielappen
2. 1. a. De naam werd afgeleid van de familienaam van de
uitvinder: Sax. – b. in de provincie Luik
2. Hij had nog geen patent. Hij wou niet dat iemand met
zijn idee ging lopen.
3.
1.
3.

2.
4.

3. maakt gelukkig, verbondenheid, baby’s worden er rustig
van, muziek prikkelt de hersenen, geheugen oefenen,
uithouding vergroten (zelf spelen), maakt blij en
ontspannen
4. 1. Little submarine: The starlings – 2. Kom wat dichterbij:
Regi ft Jake Reese & OT – 3. Macarena: Los Del Rio – 4.
Savage love: Jason Derulo – 5. Jerusalema: Master KG

4. koperblazer = houtblazer – 1814 = 1841 – een prijs =
geen prijs – Brussel = Parijs
5. a. 1814 – b. 1841 – c. 1894

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

Het bos … een schatkamer (1)
Bij elke oefening staat een herfstig element. Dit kleur je na elke opdracht in:
groen = deze opdracht liep van een leien dakje, dit was gemakkelijk,
oranje = hier had ik hulp van een vriend nodig,
rood = dit ging m’n petje te boven, deze was te moeilijk.
1. Lees aandachtig het artikel ‘Week van het Bos’ op pag. 2.

Los daarna de vragen op.
a. Wanneer vindt de Week van het Bos plaats?
b. Welke typische herfstkenmerken kan je nu al zien?

c. Wat doet een eekhoorn in de herfst?

d. Zijn de uitspraken juist of fout? Omkring de juiste letter.
Na afloop vind je de naam van een herfstvrucht.
Misschien moet je sommige zaken even opzoeken.

JUIST

FOUT

1. Herfst en najaar zijn synoniemen.

E

K

2. Wanneer de herfst begint, zijn dag en nacht ongeveer even lang.

I

A

3. Er zijn bij ons drie seizoenen.

S

K

4. De typische herfstkleuren van de bladeren ontstaan doordat de zon harder schijnt.

T

E

5. Sommigen dieren trekken vanaf nu naar het zuiden, anderen beginnen aan een

L

T

winterslaap of -rust.
Gevonden woord:
2. In een bos kan je verschillende lagen onderscheiden.

a. Benoem de verschillende lagen:

1.
2.
1.

3.
4.

2.
3.
4.

Het bos … een schatkamer (2)
b. Tot welke laag behoren deze dieren en planten?
Vul het juiste nummer van de vorige opdracht in.
de eekhoorn

de varen

de paddenstoel

het hert

de mier

de bosuil

de das

brandnetel

de Amerikaanse eik

c. Je kan twee soorten bomen onderscheiden in een gemengd bos: loof- en naaldbomen.
Noteer voor elke soort de kenmerken op de juiste plaats:

LOOFBOOM

NAALDBOOM

Enkele voorbeelden:

Enkele voorbeelden:

3. Paddenstoelen vind je het meest in bossen en weiden.

Ze groeien er op de grond, op dode bladeren, op takken en boomstammen.
Vooral bij vochtig weer piepen ze overal tevoorschijn.
Hieronder zijn er enkele afgebeeld.
a. Zet elk nummer naast de naam van de juiste paddenstoel.
inktzwam

tonderzwam

bekerzwam

1.

stuifzwam

4.

3.

2.

Het bos … een schatkamer (3)
b. Hieronder staat een parasolzwam afgebeeld, dat is een plaatjeszwam.
De paddenstoel die boven de grond groeit, is de vrucht.
Schrijf er deze woorden bij: steel, voet, zwamvlok, plaatjes, ring, hoed.

Dit is de

, het grote ‘dak’ van een paddenstoel.

Hier bevinden zich de
waarop de sporen worden gevormd. Dat zijn de zaadjes
van de paddenstoel.

Om de steel zit een

,

een overblijfsel waar de hoed eerst aan vastzat,
de bescherming van het kleine paddenstoeltje.

De lange

De knolvormige

De

is een wirwar van draden

die voedsel haalt uit het materiaal waarop ze leeft.

Daar zit muziek in! (1)
1. Partituur

Noteer de begrippen op de juiste plaats.
Kies uit: sleutel, notenbalk, noot, notenwaarden, toonhoogte.
2.

1.

3.

4.

De hele noot

4 tellen

De halve noot

2 tellen

De kwart noot

1 tel

De achtste noot

5.

1/2 tel

2. Instrument

Instrumenten moeten bespeeld worden als je geluid wil horen.
-

instrumenten: bespeel je met snaren!

Omkring deze met groen op de prent.

instrumenten: hier heb je lucht nodig, blazen dus!

-

Omkring deze met blauw op de prent.

instrumenten: bespeel je door erop te slaan.

-

Omkring deze met zwart op de prent.
Noteer de naam van de persoon die vooraan staat bij een orkest.
3. Voordelen?

4. Oorwurm QUIZ!! 					

Fragment 1: titel:

uitvoerder:

Fragment 2: titel:

uitvoerder:

Fragment 3: titel:

uitvoerder:

Fragment 4: titel:

uitvoerder:

Fragment 5: titel:

uitvoerder:

Ik behaalde ....... / 5

Daar zit muziek in! (2)
5. Componisten

Kies uit: Ludwig van – Johann Sebastian – Antonio Lucio // Bach – Mozart – Vivaldi //

Für Elise – Eine Kleine Nachtmusik – Prelude in C Major.
FOTO

VOORNAAM

NAAM

BEKEND WERK

FRAGMENT NR.

De 4 seizoenen

Beethoven

Wolfgang
Amadeus

1

6. Luister je mee?

Wat?
Uitgevonden door?
Doel?

Wat?
Uitgevonden door?
Doel?

Wat?

Wat?

Made in Belgium (1)
1. Rolschaatsen

Lees aandachtig het artikel op pag. 16 van Klap september en los deze opdrachten op.
1. Wat is het verschil tussen een inlineskate en een klassieke rolschaats?
KLASSIEKE ROLSCHAATS

INLINESKATE

2. Vul de gaten in deze tekst aan.

De uitvinder van de rolschaats is

. Hij is geboren (waar?) in
op (wanneer?)

Hij zou dit jaar dus (leeftijd?)

.
geworden zijn.

Zijn geboorteplaats ligt in de provincie

.

3. Kleur wat juist is, groen.

a. De uitvinder van de rolschaatsen was ook klokkenmaker.
b. Wanneer mensen zijn uitvindingen wilden testen, moesten ze altijd betalen.
c. De eerste rolschaatsen waren meteen perfect.
d. Wanneer je een patent hebt op een uitvinding, mag jij alleen het product verkopen.

4. Duid aan op de tijdlijn:

a. Het geboortejaar van Jean-Joseph Merlin – b. Het jaar waarin hij de rolschaatsen uitvond
c. Het jaar waarin James Plimpton een patent kreeg – d. Het jaar waarin Merlin overleed (opzoeken)

1700

1750

1800

5. Tijdens de sportdag op school gaan jullie rolschaatsen.

Niet iedereen kan dit goed.
Schrijf op wat je allemaal moet
meebrengen om veilig te rolschaatsen.

6. Na de verbetering

Jullie hebben heel wat bijgeleerd over de saxofoon en rolschaatsen.
Wat wil je straks thuis vertellen over één van beide?

1850

1900

Made in Belgium (2)
2. De saxofoon

Lees aandachtig het artikel op pag. 16 van Klap oktober en los deze opdrachten op.
1. a. Hoe komt dit instrument aan zijn naam?
b. In welke Belgische provincie is de uitvinder van de saxofoon geboren?
2. Wanneer je een concert speelt, sta je op een podium zodat iedereen je kan zien.
Maar Adolphe Sax stond achter een gordijn toen hij voor de eerste keer op zijn saxofoon speelde. Waarom?

3. Schrijf de nummers van deze woorden op de juiste plaats bij de saxofoon:

1. mondstuk •
2. kleppen •
3. riet •
4. klankgat •

4. In deze tekst staan een aantal fouten.

Trek een kring rond de fouten en verbeter ze.
De saxofoon is een blaasinstrument. Het is een koperblazer.
In 1814 stelde Adolphe Sax zijn saxofoon voor het eerst voor. De jury vond het knap wat hij deed.
Hij kreeg een prijs. Daarna vertrok hij naar Brussel.

5. Duid aan op de tijdlijn:

a. Het geboortejaar van Adolphe Sax – b. Het jaar waarin hij de saxofoon uitvond
c. Het jaar waarin Adolphe Sax overleed (opzoeken)

1700

1750

1800

6. Na de verbetering

Jullie hebben heel wat bijgeleerd over de saxofoon en rolschaatsen.
Wat wil je straks thuis vertellen over één van beide?

1850

1900

Klap nieuwsquiz 2
Sluit aan bij de Klapkrant van oktober 2020.
Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

2. Wanneer laten scholen de schoolbel extra lang rinkelen? (pag. 3)
a. op 4 oktober
b. op 5 oktober
c. op 11 oktober
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1. Waar groeien veel cacaobonen? (pag. 2)
a. in Zuid-Europa en Midden-Amerika
b. in Midden-Europa en Zuid-Amerika
c. in Midden- en Zuid-Amerika

3. Over welke twee broers gaat de film Onward? (pag. 4)
a. over Kuifje en Bobbie
b. over Ian en Bobbie
c. over Barley en Ian
4. Enkele universiteiten zijn gestart in code oranje. Dat betekent … (pag. 5)
a. … dat er alleen online lessen gegeven worden.
b. … dat slechts vijf op de tien stoelen gebruikt mogen worden.
c. … dat slechts twee op de tien stoelen gebruikt mogen worden.

6. Wat kon de fonautograaf? (pag. 9)
a. muziek opnemen en weer afspelen
b. muziek afspelen maar niet opnemen
c. muziek opnemen maar niet afspelen
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5. Wat is geen instrumentensoort? (pag. 7)
a. trapinstrumenten
b. blaasinstrumenten
c. snaarinstrumenten

8. Wat betekent de vondst van fosfine op Venus? (pag. 12)
a. De kans is groot dat er daar bacteriën leven.
b. De kans is groot dat er daar zoogdieren leven.
c. De kans is groot dat er daar vissen leven.
9. Hoe beschermen de Amerikanen hun huizen tegen de felle wind? (pag. 13)
a. Ze timmeren ramen en deuren dicht.
b. Ze stapelen zandzakjes rond het hele huis.
c. Ze graven een diepe gracht rond het huis.
10. Waar opende Adolphe Sax een fabriek van instrumenten? (pag. 16)
a. in Brussel
b. in Parijs
c. in Dinant
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7. Hoe heet het dameskoor dat Kristien dirigeert? (pag. 10)
a. Mimosa
b. Malaika
c. Mikado

