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Uitgewerkte lessuggesties
1. Stop voor de witte stok!
• Sluit aan bij het artikel ‘Dag van de Witte Stok’ op pag. 3.
• Motivatie
In 1970 werd 15 oktober door de Wereld Blinden Unie
uitgeroepen tot Internationale Dag van de Witte Stok.
Op deze dag worden we bewust gemaakt dat je extra
voorzichtig moet zijn wanneer je een persoon ziet met een
witte stok. Je nadert immers iemand die blind of slechtziend
is. Het is belangrijk dat kinderen dit ook weten, zodat zij
ook voorzichtig kunnen zijn en begrip tonen voor blinden
en slechtzienden. De werkbladen kunnen gebruikt worden
in een les Mens & maatschappij of Actualiteit.
• Doelstellingen
- De leerlingen weten dat 15 oktober de Dag van de Witte
Stok is.
- De lln. weten dat de witte stok nuttig is voor blinden en
slechtzienden, maar ook voor mensen die goed zien.
- De lln. kennen het verschil tussen een herkenningsstok en
een taststok.
- De lln. kennen de blindengeleidehond en weten dat ze
hem niet mogen aaien.
- De lln. zijn bereid om voorzichtig om te gaan met blinden
en slechtzienden.
• Werkwijze
- Instap: Schrijf ‘Dag van de Witte Stok’ op het bord. Maak
klassikaal een woordspin op het bord.
- Kern: Het artikel ‘Dag van de Witte Stok’ wordt klassikaal
gelezen en besproken. Verdeel de klas in duo’s, met elke
keer een leerling A en een leerling B. Laat leerling A de
ogen afdekken (bv. met behulp van een sjaal) en een
wandeling door de school maken. Leerling B moet leerling
A daarbij begeleiden. Hierna draai je de rollen om: leerling
B moet de ogen afdekken en wandelen, leerling A moet
begeleiden. Bespreek achteraf hoe de leerlingen deze
dubbele oefening ervaren hebben.
Bekijk nu klassikaal dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=bJBAbTMvc1U
Wat vinden jullie van het gedrag van de automobilisten?
(Niet goed, ze stoppen niet!) Dit filmpje toont dat het heel
belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen de Dag van de
Witte Stok leren kennen. Dankzij die dag gaan mensen
beseffen hoe belangrijk het is om voorzichtig te zijn
wanneer je iemand met een witte stok ziet. Hierna worden
de werkbladen in duo’s opgelost en klassikaal verbeterd.
- Slot: De leerlingen ontwerpen een affiche voor de Dag
van de Witte Stok. De bedoeling is om deze dag meer
bekendheid te geven. De leerlingen werken op een wit
A3-blad. Zorg ervoor dat de datum en de naam heel goed

zichtbaar op de affiche staan. Achteraf kan je de affiches
plastificeren. Hierna mogen de leerlingen hun affiche
ophangen op een zelfgekozen plek waar veel mensen voorbij
komen.

2. Van biotoop naar biotoop
• Sluit aan bij het dossier ‘Biotopen’ op pag. 7-9.
• Motivatie
Het Klap-dossier staat stil bij verschillende biotopen, het
ontstaan ervan en hoe wondermooi alles in elkaar zit.
De symbiose tussen mens, plant en dier. Ook de soms
schadelijke invloed van de mens op biotopen komt aan bod.
In de huidige tijd is het van groot belang dat we aandacht
hebben voor de impact van de mens op de natuur. Biotopen
nabouwen is geen oplossing op lange termijn. We nemen
de verschillen onder de loep! De werkbladen sluiten aan bij
de domeinen Nederlands, Wereldoriëntatie, Actualiteit en
Muzo.
• Doelstellingen
- De leerlingen beantwoorden inhoudelijke vragen bij
artikels.
- De lln. kunnen een tekst in hun eigen woorden
samenvatten.
- De lln. leggen uit wat een biotoop is en kunnen er
voorbeelden van geven.
- De lln. onderzoeken bepaalde biotopen van dichtbij en
noteren hun observaties.
- De lln. gaan creatief aan de slag met de natuurlijke
materialen van een biotoop.
• Werkwijze
- Instap: (10 min.) Start de les met het afspelen van dit
filmpje: https://schooltv.nl/video/nomaden-in-jordanieleven-in-de-woestijn/. Stel vragen en leg de link met het
thema van het dossier. Wat heb je gezien? Waarover denk
je dat we het vandaag zullen hebben? Hoe leven mensen/
dieren in zo’n biotoop? En wat is een biotoop eigenlijk?
- Kern: (60 min.) Reik de leerlingen het Klap-dossier en de
werkbladen aan. Ze kunnen hier individueel of in duo’s mee
aan de slag. De leerlingen werken zelfstandig, de leerkracht
begeleidt waar nodig. Oefening 1: het kan erg verrijkend
zijn als ze hun samenvatting effectief mogen vertellen aan
een jonger kindje. Zo krijgen ze rechtstreeks feedback of
het een duidelijke samenvatting is of niet. Voorzie eventueel
een laptop of tablet zodat de lln. een informatiebron
kunnen raadplegen tijdens het werk. Bespreek nadien
klassikaal de oefeningen. Sta ook even stil na oef. 3. Hoe

komt het dat er in de grasberm regenwormen zijn en op de
speelplaats niet?
- Slot: (5 min.) Neem foto’s van de mandala’s van de
leerlingen. Verspreid de foto’s op de grond of laat ze zien via
het digibord. Misschien is het wel leuk om een verhaal te
schrijven bij de mandala’s?
• Tips
- Je kan de mandala’s ook ophangen in de klas of er nog
een extra lesje aan koppelen over wat een mandala juist is.
Neem dus zeker een fototoestel mee als jullie op pad gaan
voor oefening 3.
- Maak op voorhand een klasverdeling voor oef. 3.
Verzamel loeppotjes om mee te geven met de leerlingen.

3. Proeven van een instructie
• Sluit aan bij het artikel ‘Ik test … mijn reactietijd’ op
pag. 14.
• Motivatie
Er is behoorlijk wat denkvaardigheid voor nodig om een
proces dat je bijna automatisch doet, in kleine stapjes te
verdelen en daarbij te bedenken hoe je het begrijpelijk
kan maken voor iemand die het nog nooit gedaan heeft.
Nauwkeurig formuleren, nadenken over structuur en
volgorde, bedenken wie je lezer is en welke toon daarbij
past – daarmee zijn kinderen bezig als ze instructies
schrijven. De werkbladen kunnen gebruikt worden in
een les Taal, begrijpend lezen, gecombineerd met een les
Wetenschap & techniek.
• Doelstellingen
- De lln. vinden de antwoorden op vragen in een artikel.
- De lln. kunnen samenwerken om proefjes uit te voeren.
- De lln. geven weer waaruit een instructie is opgebouwd.
- De lln. herkennen en gebruiken verwijswoorden.
- De lln. ordenen benodigdheden, stappenplan en uitleg
voor een lavalamp chronologisch.
• Werkwijze
- Vooraf: Laat de leerlingen de benodigdheden voor de
lavalamp (zie opdracht 3) meebrengen naar de les.
- Instap: Start de les door de leerlingen te vragen of ze
alle kleuren zien. Toon hen de cirkels op deze webpagina:
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/testjezelf/zie-jij-alle-kleuren/ Welke getallen zien ze staan?
Besluit dat het uitvoeren van proefjes enige voorbereiding
en structuur nodig heeft. Je moet namelijk stap voor stap
uitvoeren wat er gevraagd wordt.

- Kern: In de nieuwe Klap staat een artikel met een proefje
dat de reactietijd van de leerlingen kan meten. Lees samen
het artikel. Hierna lossen de leerlingen vragen 1 en 2
individueel op. Om verwijswoorden te herkennen en het
gebruik ervan te verduidelijken, kan je de tekst luidop lezen
zonder verwijswoorden. Laat de leerlingen hierop reageren
en aangeven dat de tekst dan maar saai is. Een tekst kan je
leuker maken door verwijswoorden te gebruiken. Bespreek
nu dat jullie een instructie lazen. Wat is een instructie? (een
soort stappenplan) Waar kunnen we nog instructies lezen?
(knutselboek, recept ...) Hoe is zo’n stappenplan opgebouwd?
Laat de leerlingen vervolgens het proefje volgens de stapjes
uitvoeren. Laat hen aanvoelen dat de juiste volgorde van de
stappen belangrijk is.
Dit is ook zo wanneer ze aan de slag gaan voor de lavalamp.
De kinderen zijn vast vertrouwd met het mengen van
vloeistoffen. Maar dat niet alle vloeistoffen zich laten
vermengen, komt misschien als een verrassing. Dat is iets
wat dit supersimpele proefje duidelijk maakt. Water en
olie zijn beide vloeistoffen, maar je kan ze niet mengen
(‘onvermengbare vloeistoffen’ heet dat in de scheikunde).
Ze stoten elkaar juist af. Olie is lichter dan water en blijft
daardoor op het water drijven.
Noteer de benodigdheden, het stappenplan en de uitleg
door elkaar aan het (digi)bord. Je vindt deze bij de sleutel
van de werkbladen onder punt 3. De leerlingen beslissen
wat waar hoort te komen in de instructie. Na afloop
kunnen ze hun instructie uitvoeren om hun eigen lavalamp
te maken. Laat dit in duo’s gebeuren. Je kan er ook voor
opteren om de lln. eerst het filmpje te laten zien,
https://www.youtube.com/watch?v=YfCmbGIo6X0, en
hen daaruit zelf de instructie te laten opbouwen. Uiteraard
laat je hen hierna ook zelf een lavalamp maken.
- Slot: Wanneer de werktijd is afgelopen, maak je nog
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 proef was het boeiendst om
uit te voeren?

Sleutel bij de werkbladen
1. Stop voor de witte stok!
1. Zo’n stok zorgt ervoor dat blinden en slechtzienden
ergens alleen naartoe kunnen. Ze bewegen met de stok
over de grond, van links naar rechts. Zo weten ze of er
een hindernis is en ook waar ze zich precies bevinden
(bij een weg die ze vaak afleggen).
2. Je kan blind geboren worden, je kan een ziekte krijgen
aan je ogen of je kan een ongeval krijgen waarbij je ogen
gekwetst raken (bv. door vuurwerk).
3. Zo weten ze dat er een blinde of slechtziende persoon
nadert en dat ze voorzichtig moeten zijn.
4. 15 oktober is de Dag van de Witte Stok. Deze stok wordt
gebruikt door blinden en slechtzienden. – De bedoeling
van die dag is om mensen bewust te maken dat ze extra
voorzichtig moeten zijn wanneer ze iemand met een
witte stok in het verkeer of in de openbare ruimte zien.
5. Herkenningsstok: slechtzienden – taststok: blinden.
De taststok heeft een balletje onderaan en is een stukje
langer dan de herkenningsstok.
6. een blindengeleidehond
7. Chanda. – Als ze de juiste commando’s krijgt wel. – wel
70 trucjes, links, rechts, postbus – Als het gevaarlijk is. –
Als ze geen commando krijgt. – Je mag deze honden niet
afleiden van hun belangrijke taak.
8. Een alfabet voor blinden waarbij verhoogde bolletjes in
papier gedrukt worden. Blinden kunnen het schrift lezen
met hun vingertoppen.

2. Van biotoop naar biotoop
1. Bv. Meer dan 10.000 jaar geleden waren de mensen
nomaden. Dat zijn mensen die rondtrekken, en dus niet
op een vaste plaats wonen. In de prehistorie leefden de
jagers en verzamelaars vooral van wat er in de natuur te
vinden was. Ze aten planten en bessen en ze jaagden op
vissen en wilde dieren. Van de huiden maakten ze tenten
of warme dekens of kleren. Als er op een plek geen eten
meer te vinden was, trokken ze weer verder.
2. Bv. leefgebied, bepaald soort landschap, bepaalde
dieren leven er, bepaalde planten gedijen er goed, bv. een
gebergte, een woestijn, een regenwoud, elk gebied heeft
andere kenmerken
3. eigen antwoorden
4. a. Ja, dit is een nagebootst landschap voor vissen. OF
Nee, dit is gewoon een glazen bak. Er moet nog heel wat
gebeuren om tot een biotoop te komen. – b. Toevoegen
van waterplantjes, zuurstofbubbels, keien, waterval of
fontein … c. Afhankelijk van een aquarium of terrarium
vissen of reptielen tekenen.

5. 1.a. bos – b. in het zuiden – c. Een boom zet CO2 uit
de lucht om in zuurstof. – d. om het even welke plant
of dier – e. met fijne draadjes – f. Het mos produceert
zuurstof, het mos laat zaadjes gemakkelijk ontkiemen,
het mos is een huis voor heel veel insecten.
2. juist – juist – fout (vaak) – juist – fout (leven er en
planten zich voort) – juist

3. Proeven van een instructie

1. a. reactiesnelheid = Hoe snel je reageert op wat er
gebeurt. – proefkonijn = Iemand die een experiment
uitvoert of ondergaat. – proef = Een demonstratie om
iets te verduidelijken. – reactietijd = De tijd nodig om te
reageren in bv. een proef. – instructie = Een stappenplan
hoe je iets moet doen. / b. de benodigdheden (dit heb je
nodig), het stappenplan (zo ga je te werk), de verklaring
(de uitleg) / c. De volgorde van de stappen is erg
belangrijk. Dit zorgt voor een duidelijke structuur. / d.
Sporters die korte afstanden afleggen.
2. a. dat = het opvangen van een vallend glas – hij =
de helper – zijn = van het proefkonijn – hij = het
proefkonijn
b. dat – die – daar – Hij – dat
3. benodigdheden: zonnebloemolie, water, trechter,
kleurstof, zaklamp, bruistablet of bakpoeder, fles (0,5 l)
– zo ga je stap voor stap te werk: 1. Vul de fles zeker voor
de helft met zonnebloemolie. – 2. Voeg wat kleurstof
toe aan een glas water en vul de fles met dit gekleurde
water. – 3. Breek een bruistablet in twee of doe een beetje
bakpoeder in de fles. – 4. Met een zaklamp achter of
onder de fles kan je de bubbels nog beter zien. – 5. Als de
lavalamp is uitgewerkt, kan je er gewoon een beetje meer
bakpoeder of een nieuwe bruistablet bij doen.
Uitleg: Olie is lichter dan water, daarom drijft olie op
water. Een bruistablet laat kleine belletjes vrij, deze
stijgen in de fles. Ze nemen het water mee naar boven.
Zo ontstaat het effect van een lavalamp.
4. eigen antwoord

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

Stop voor de witte stok!

(1)

1. De witte stok is een hulpmiddel voor blinden en slechtzienden – kan je dat uitleggen?

2. Hoe komt het dat iemand blind of slechtziend is, denk je?

3. De witte stok is ook nuttig voor mensen die wel goed kunnen zien.
Weet jij waarom?

4. Wat is er zo bijzonder aan 15 oktober?

Wat is de bedoeling van deze dag?

5. Bekijk dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=5LVDpno2dMY.
Wie gebruikt een herkenningsstok en wie gebruikt een taststok?
Wat is het verschil tussen deze 2 stokken?

6. Ken je, naast de witte stok, nog een ander hulpmiddel waarmee blinden en slechtzienden zich zelfstandig
kunnen verplaatsen?
* Tip: Denk aan Wouter uit het filmpje bij vraag 5.

7. Denken jullie dat een blindengeleidehond ook wel eens de verkeerde kant opgaat?
Bekijk onderstaand filmpje en antwoord daarna op de vragen.
https://schooltv.nl/video/hoe-vindt-een-blindengeleidehond-de-weg-een-slimme-hond

Ï Hoe heet de blindengeleidehond van Annemiek?
Ï Vindt deze hond altijd de juiste weg?

Stop voor de witte stok!

(2)

Ï Hoeveel trucjes kent de hond en welke heb je gezien in het filmpje?

Ï Wanneer luistert de hond niet naar de commando’s van Annemiek?
Ï Wanneer kiest de hond zelf welke weg ze uitgaat?
Ï Waarom mag je als buitenstaander Chanda of andere blindengeleidehonden nooit aaien?

8. Op de prent hieronder zie je Louis Braille. Hij werd blind toen hij 3 jaar was.
Toen hij 15 jaar was, vond hij het brailleschrift uit. Wat is dat?

Deze prent en dit filmpje kunnen je helpen: https://www.youtube.com/watch?v=qGIAJtRg728

Van biotoop naar biotoop (1)
Ga je mee op pad?
1. Leven vroeger

Na het zien van het filmpje weet je al heel wat over nomaden.
Lees nu ook het bovenste artikel op pag. 7 van Klap.
Duid met je markeerstift de belangrijkste woorden aan. Vat hieronder samen.
Controleer nog eens a.d.h.v. de controlevragen.
Vertel nadien je samenvatting aan iemand van het 1ste of 2de leerjaar.
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Begrijpt hij of zij jouw samenvatting?

> Leg je uit wie nomaden zijn?
> Vertel je iets over de prehistorie?
> Geef je enkele voorbeelden van hoe ze leefden?
2. Biotopen

Bio-watte? Vul het woordweb aan met alles wat je weet over dit onderwerp.
Het artikel 'Biotoop' op pag. 7 kan je hierbij helpen.

Biotopen

Van biotoop naar biotoop (2)
3. Op pad!

Ga zelf op onderzoek en neem een paar biotopen onder de loep.
Biotoop

Wat zie je allemaal?
(planten / dieren / kenmerken)

a. Speelplaats

b. Grasberm

c. Plas

d. …

4. Natuurlijk of niet?

Lees het artikel en ga al tekenend aan de slag.

a. Is dit een voorbeeld van een biotoop?
		

Ja /

Nee

want

b. Boots zo goed mogelijk een biotoop na.
Zorg ervoor dat de dieren tevreden zijn met hun plekje. Zoek de tips in het artikel.
c. Voeg als laatste je dier(en) toe. Hopelijk voelen ze zich thuis.

Van biotoop naar biotoop (3)
5. Onze biotopen

De boom in
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Lees het artikel en los de vragen op.
a. Veel bomen maken samen een …
>
b. Waar vind je de grootste bossen in ons land?
>
c. Een bos = een groene long. Leg dat even uit.
>
d. Geef 2 voorbeelden van organismen.
>
e. Hoe hecht mos zich vast aan de bodem?
>
f. Waar is mos zoal goed voor? Geef 3 zaken.
>
>

(

)

Een broek en geen rok

Juist of fout! Duid aan, en verbeter indien nodig.
Juist/

fout

> Een broek is een gebied dat lager ligt dan de omgeving.		

Juist/

fout

> Daardoor zijn er amper overstromingen.		

Juist/

fout

> Er zijn ontzettend veel waterbeestjes te vinden in zo’n broek.		

Juist/

fout

> De waterbeestjes leven er, maar planten zich niet voort.		

Juist/

fout

> De schaatsenrijder is zo’n voorbeeld en heeft zijn naam niet gestolen!

Juist/

fout

> Een broek is niet alleen een kledingstuk.		

		

		

Extra

Ga op wandel naar het dichtstbijzijnde bos.
Verzamel materiaal om een prachtige natuurmandala te maken.
Zie het als een cadeautje voor de inwoners van deze biotoop.
Neem nadien een foto vanuit vogelperspectief.

Proeven van een instructie!

(1)

1. Heb je het artikel goed gelezen?

a. Wat betekenen deze woorden?
Verbind woord en omschrijving met elkaar.

reactiesnelheid
proefkonijn
proef

•

• Een demonstratie om iets te verduidelijken.

•

• Een stappenplan hoe je iets moet doen.

•

• De tijd nodig om te reageren in bv. een proef.
•

• Iemand die een experiment uitvoert of ondergaat.

•

• Hoe snel je reageert op wat er gebeurt.

reactietijd
instructie

b. In het artikel staat een instructie uitgeschreven.
Welke onderdelen vind je terug?
>
>
>
c. Wat is belangrijk in een instructie? Waarom?

d. Wie oefent het best vaak zijn/haar reactietijd?
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2. Verwijswoorden

Weet je het nog?
Een verwijswoord verwijst naar een ander woord of een paar woorden die bij elkaar horen. Het staat
dan in de plaats van dat andere woord of die andere woorden. Meestal staat dat woord in de vorige zin.
Frank wil graag een nieuwe fiets, maar die is erg duur.
= een nieuwe fiets.
Door verwijswoorden te gebruiken wordt een tekst niet saai.

a. Kijk even terug in het artikel. Naar wie of wat verwijst het woord terug?
(r 2): Dat is handig.
=

(r 13): Hij mag de arm niet bewegen.
		

=

Foto iStock - Galaxy

		

Proeven van een instructie!

(2)

(r 15): Zijn vingers raken de lat niet aan.
		

=

(r 17): De helper vraagt aan het proefkonijn of hij klaar is voor de proef.
				

=

b. Welk verwijswoord kan je gebruiken? [die, dat, hij, daar]
Sam is een jongetje

graag padelt. Hij pakt daarvoor altijd de racket

opa heeft gekregen.

slaat hij het hardst de bal mee over het net. Padel is volgens Sam de leukste

sport die er bestaat.

speelt vaak met de buurjongens.

3. Zelf een instructie schrijven: onze eigen lavalamp.

Noteer de zaken van het bord correct bij de instructie.
Tip: Je kan achteraf afbeeldingen toevoegen om de uitleg duidelijker te maken.

Benodigdheden:

Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Zo ga je stap voor stap te werk:

Ï
Ï

Ï
Ï

hij van zijn

vinden zijn ouders erg fijn!

Proeven van een instructie!

(3)

Ï
Ï

Ï
Ï

Ï
Ï
uitleg:

Wissel jullie instructies uit. Wat vind jij?
De te volgen stappen zijn genummerd en in de juiste volgorde opgesomd.
De lezer weet precies wat te doen. De uitleg is duidelijk.
4. Even terugkijken op de les:

Ik kan vlot vragen beantwoorden bij een gelezen artikel.
Ik weet wat verwijswoorden zijn en kan deze herkennen en gebruiken.
Ik kan de delen van een instructie aanvullen of zelf verzinnen.
Het samenwerken voor het proefje verliep vlot.

Klap nieuwsquiz 2
Sluit aan bij de Klapkrant van oktober 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

2. Wanneer ruikt het bos heerlijk?
a. ’s Morgens vroeg.
b. Na een regenbui.
c. Altijd.
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1. Wie woont net als Pluk in de Petteflet?
a. Annie
b. Janneke
c. Aagje
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3. Wat weet je zeker over Daan Meuwis?
a. Hij is de jongste piloot ooit.
b. Hij mag pas met een motorvliegtuigje vliegen als hij 17 is.
c. Hij is heel klein voor een 15-jarige.
4. Lees het artikel ‘Meer spinnen in de herfst’. Welke bewering is niet juist?
a. De meeste spinnen worden 2 jaar of ouder.
b. De meeste spinnen worden in de lente geboren.
c. In de herfst zoeken de spinnen een partner.

Foto DEW

5. Je gaat op stap en bekijkt een biotoop in je buurt. Wat neem je mee?
a. Een natuurgids, een loeppotje en een balpen.
b. Een verrekijker, een notitieboek en een natuurgids.
c. Een natuurgids, een notitieboek en een loeppotje.
6. Waarom is het mos op de bodem van een bos erg belangrijk?
a. Het mos zorgt dat bloemen goed kunnen groeien.
b. Alle bosdieren houden van het zachte mos onder hun poten.
c. Het mos produceert zuurstof.
7. Lees het artikel ‘Kringloop’. Welke opsomming is juist?
a. graan – bes – muis – valk – brood – dorpelingen – bessenstruik
b. graan – muis – kikker – valk – bakker – brood – bessenstruik
c. bes – graan – rat – valk – brood – dorpelingen – bessenstruik

9. Hoeveel geld heeft het bedrijf Colossal ingezameld?
a. 10 miljoen euro
b. 11 miljoen euro
c. 13 miljoen euro
10. Voor welke sport is een snelle reactietijd minder belangrijk?
a. tennissen
b. 100 meter lopen
c. 1 kilometer zwemmen
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8. Welk bedrijf voerde zopas een ruimtevlucht met vier ‘gewone’ mensen uit?
a. Inspiration4
b. SpaceX
c. Tesla

