
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. 7 medailles voor België
• Sluit aan bij het artikel ‘Goed gedaan, sporters!’ op pag. 4.
• Motivatie
 De geplande Olympische Spelen van 2020 in Tokio werden 

verplaatst naar 2021 omwille van corona. Deze zomer 
konden ze doorgaan, maar wel zonder publiek. Onze 
Belgische atleten brachten niet minder dan 7 medailles mee 
naar huis. Zo werd een stukje Belgische sportgeschiedenis 
geschreven in Japan. Wie won welke medaille in welke 
discipline? Hoe ontstonden de Olympische Spelen eigenlijk? 
Welke symbolen worden er gebruikt? Op deze vragen gaan 
we in deze les in. De werkbladen kunnen gebruikt worden 
in een les Actualiteit of Wereldoriëntatie.

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten hoe de Olympische Spelen ontstaan 

zijn.
 - De lln. kennen enkele olympische symbolen.
 - De lln. weten welke Belgische atleten een gouden, zilveren 

of bronzen medaille hebben gewonnen op de Olympische 
Spelen 2020.

 - De lln. kennen de discipline zevenkamp.
 - De lln. kennen de Paralympische Spelen.
 - De lln. vinden plezier in het beeldend vormgeven.
• Werkwijze
 - Instap: Hang een afbeelding van het logo van de 

Olympische Spelen op het bord (5 gekleurde ringen).  
 De lln. brainstormen in groepjes van ongeveer 4 over 

de afbeelding. Wat weten ze erover? Ze noteren dit bij 
de eerste opdracht van het werkblad. Nadien volgt een 
klassikale bespreking. 

 - Kern: Lees klassikaal het artikel ‘Goed gedaan, sporters!’ 
op pag. 4 van Klap. Laat de lln. in hun eigen woorden 
vertellen wat ze gelezen hebben. Ze mogen ook aanvullen 
met dingen die ze zelf weten. Speel klassikaal deze quiz:  
https://quiz.ntr.nl/quiz/start/quiz_id/346  
Elke keer moet er een meerkeuzevraag beantwoord 
worden. Je krijgt meteen te zien of het een juist of een 
fout antwoord was. Daarna kan je een filmpje bekijken 
waarin het antwoord op de vraag te zien/horen is. Nadien 
lossen de leerlingen in duo’s de opdrachten 2 t.e.m. 6 van 
de werkbladen op. Wanneer iedereen klaar is, volgt een 
klassikale bespreking. Opdracht 7 kan je als luisteroefening 
aanbieden. Je laat het filmpje 2 keer afspelen en daarna 
moeten de leerlingen alle vragen van deze opdracht 
invullen.

 - Slot: De leerlingen ontwerpen in duo’s een nieuw logo 
voor de Olympische Spelen. Eerst in het klad, nadien op 
een wit A4-tekenblad. Ze maken hierbij gebruik van een 

potlood, een gom, kleurpotloden en stiften. Wanneer 
iedereen klaar is, mag elk duo de nieuwe logo’s van de 
anderen beoordelen. Elk duo reikt 3 medailles uit aan 
de andere duo’s. Een bronzen medaille betekent 1 punt, 
een zilveren medaille 2 punten en een gouden medaille 3 
punten. Wanneer alle punten door de leerkracht worden 
opgeteld, kunnen de winnaars worden uitgeroepen. Het 
duo met de meeste punten wint een gouden medaille, 
enzovoort. Deze kunnen eventueel effectief door de 
leerkracht uitgereikt worden. Je kan ze heel makkelijk zelf 
maken.

2. Mijn familie 
• Sluit aan bij het dossier ‘Dit zijn wij!’ op pag. 7-9.
• Motivatie
 De leerlingen maken deel uit van verschillende groepen. 

In deze les gaan ze dieper in op hun eigen herkomst: 
gezin en familie. Ze ontdekken ook hoe het er bij anderen 
aan toegaat. Familierelaties zijn niet altijd eenvoudig 
– de leerlingen zijn zich bewust dat er verschillende 
gezinssamenstellingen zijn en respecteren deze verschillen. 
De werkbladen kunnen gebruikt worden in een les 
Wereldoriëntatie, onderdeel ‘Mens en maatschappij’.

• Doelstellingen
 - De lln. vinden de antwoorden op vragen in artikels.
 - De lln. denken na over de samenstelling van hun gezin en 

ontdekken dat er veel gezinsvormen bestaan.
 - De lln. vullen een eigen stamboom aan tot twee generaties 

terug.
 - De lln. breiden hun woordenschat rond het onderwerp 

‘familie’ uit.
 - De lln. tonen zich bereid informatie met anderen te delen.
• Werkwijze
 - Vooraf: Als voorbereiding op dit dossier kan je een of 

meerdere grootouder(s) vragen om te komen vertellen 
over hun schoolleven en vrijetijdsleven als kind. Enkele 
aandachtspunten:

 School: Volgden jongens en meisjes samen les? – Hadden 
jullie meer of minder les dan vandaag? – Waren er 
computers en tv’s op school? – Wat deden jullie in de turnles? 
– Welke kledij droeg je? Mocht je kiezen wat je aandeed?

 Vrije tijd: Hoe groot was jullie gezin? – Wie woonde 
er allemaal onder één dak? – Gingen jullie op reis, en 
waarheen? – Welke hobby’s had je? – Wat waren je 
lievelingsspelletjes?

 Vraag de leerlingen ook om informatie te verzamelen 
over hun familie: foto’s, (koos)namen van (groot)ouders, 
geboortejaren …
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 - Instap: Begin de les met een kennismakingsspel. Het is 
de bedoeling dat de leerlingen door het lokaal lopen en 
iemand vinden die aan de gevraagde eis voldoet. Wie kent 
de klasgenoten het best? Hierna geven de leerlingen aan wat 
ze weten over enkele woorden uit het dossier.

 - Kern: Vervolgens hou je een klasgesprek over familie. 
Wie behoort tot jouw gezin? Welke familieleden kan je 
opsommen? Wat is het leukste dat je deze vakantie met je 
gezin hebt gedaan? Zijn je ouders getrouwd, gescheiden of 
samenwonend? Heeft iedereen eenzelfde gezin? ... Hierna 
stellen de leerlingen aan de hand van de meegebrachte 
informatie hun eigen stamboom op. Ze starten onderaan bij 
zichzelf en gaan steeds een generatie hoger (mama en papa 
– oma’s en opa’s).

 - Slot: Lees het gedicht ‘Ze zeggen’ uit de bundel Ik val 
omhoog van Shel Silverstein (De Fontein, Baarn, 1998) 
klassikaal voor. Waar zit de humor in het gedicht? Wat wil 
de schrijver duidelijk maken? Welke eigenschap is voor jou 
belangrijk? Op wie lijk jij het meest?

 Via de link www.jongensenmeisjesnamen.nl kunnen 
de leerlingen op zoek gaan naar de betekenis van hun 
voornaam. Op de site www.familienamen.be ontdekken ze 
hoeveel personen in België dezelfde familienaam hebben 
en waar zij wonen. Demonstreer eerst even hoe deze sites 
werken. Hierna gaan de leerlingen zelf op zoek. Vervolgens 
gaan ze na op welke familieleden ze het meest lijken.

 Als afsluiter tekenen de leerlingen een karikatuur van 
zichzelf. Leg uit dat een karikatuur een humoristische 
voorstelling van een persoon is, waarbij de meest 
kenmerkende trekken sterk worden overdreven. Toon ook 
enkele voorbeelden.

3. Op tocht door de Klap-krant
• Sluit aan bij de volledige Klap september.
• Motivatie 

Bij het begin van het schooljaar is het interessant om dieper 
in te gaan op de Klap-krant zelf. Ook voor de leerlingen 
die het voorbije jaar al met de krant werkten, kan een 
opfrissing van enkele onderdelen nuttig zijn. In deze les 
komen enkele belangrijke onderdelen aan bod: globaal 
opzoekwerk in het magazine, woordverklaringen en 
inhoudelijke vragen. Op deze manier maken de leerlingen 
aan de hand van de opdrachten kennis met de volledige 
Klap-krant. De werkbladen kunnen gebruikt worden in een 
les Nederlands, onderdeel Begrijpend lezen.

• Doelstellingen
 - De leerlingen kunnen aandachtig in een magazine 

bladeren en een favoriet artikel kiezen aan de hand van de 
titel. 

 - De lln. kunnen skimmen en scannen in een magazine.
 - De lln. verklaren de verschillende rubrieken van de Klap-

krant. 
 - De lln. koppelen moeilijke woorden aan 

woordverklaringen. 
 - De lln. zoeken antwoorden op inhoudelijke vragen in de 

artikels. 
 - De lln. kunnen kort herhalen wat ze leerden in de les.
 - De lln. versieren een doos met informatie over de Klap-

krant.
• Werkwijze
 - Instap: Breng een doos mee waaraan je enkele ballonnen 

hebt vastgeknoopt. (zoals op de cover van Klap) Op 

voorhand steek je de Klap-kranten in de doos. Toon de 
doos aan de klas. Stel je voor dat de doos en ballonnen een 
grote luchtballon zijn. Waar zouden de leerlingen graag 
naartoe vliegen? Laat enkele leerlingen aan het woord. 
Vertel daarna dat lezen over wat er in de wereld gebeurt 
ook een manier van reizen is. Haal de Klap-kranten uit de 
doos en deel ze uit. Geef de leerlingen enkele minuten om 
er vrij in te bladeren. Vraag hen om het artikel te zoeken 
dat hen het meest aanspreekt aan de hand van de titel.  

 - Kern: Na deze oppervlakkige kennismaking gaan we 
dieper in op de inhoud. De leerlingen lossen de eerste 
opdracht van de werkbladen op. Ze kunnen deze opdracht 
alleen of in duo’s maken. Dit wordt gevolgd door een 
klassikale verbetering. Leg daarbij het verschil uit tussen 
een artikel en een interview. 

 - Ga nu over naar opdracht 2. Vertel dat in artikels soms 
moeilijke woorden staan. Vraag de leerlingen of ze al 
opgemerkt hebben hoe deze worden aangeduid. (Ze 
worden onderlijnd en vet gezet.) In deze opdracht moeten 
de leerlingen de woordverklaringen bij de juiste woorden 
zetten. Leerlingen die moeite hebben met begrijpend lezen, 
kan je de paginanummers geven (differentiatie).

 - Laat de leerlingen zelf de oplossingen controleren via de 
website of doe dit klassikaal op het digibord. Ga naar 
www.klapkrant.be. / Klik op ‘Voor Klap-lezers’. / Klik dan 
op ‘Exclusief voor abonnees > doorklikken maar’. / Voer 
de webcode in. Je vindt die in de rechter bovenhoek van de 
cover. / Kies bovenaan voor ‘Woordverklaring’.  

 Toon en bespreek ook de andere onderdelen die je kan 
vinden op de website: Artikel van de week, Kaarten (wereld, 
Europa, België) en oplossingen (van het woordraadsel), 
Filmpjes, Leesvoer. Dit zijn de pagina’s voor abonnees. 
Daarnaast zijn er nog pagina’s die iedereen kan openen, 
zoals de poll, de quiz en de wedstrijd! 

 - Voor de derde opdracht laat je de leerlingen vrij zoeken in 
hun Klap. Ondertussen hebben ze de Klap-krant al grondig 
bekeken, waardoor deze zoekopdracht vlot zou moeten 
verlopen. Eventueel lossen ze eerst deze vraag op, als 
voorbeeld: In welk land woont de 82-jarige die haar huis in 
een andere kleur appeltjesgroen moest verven? (Nederland) 
Als de leerlingen alle steden en landen gevonden hebben, 
moeten ze de bestemming van het eindticket zoeken. 
Neem het antwoord van ticket 1 (Verenigd Koninkrijk) en 
kijk welke letter je nodig hebt (9 = K). Doe de eerste letter 
klassikaal. Daarna kunnen de leerlingen de andere letters 
zelf vinden. 

 - Slot: Haal de doos uit de instap terug boven. Laat 
de leerlingen de doos versieren met woorden en 
afbeeldingen … die ze leerden kennen op hun reis 
door de Klap-krant. Bespreek vooraf welke woorden 
en afbeeldingen jullie gaan gebruiken. Voorbeelden 
van woorden: ‘in ons land’, ‘dossier’, ‘interview’, ‘over 
de wereld’, ‘Belgische Supervrouwen’. Voorbeelden van 
afbeeldingen: kaarten van België en de wereld, foto’s van 
leuke ballonnen uit Sint-Niklaas, Nafi Thiam en stamboom, 
olifanten en doolhof van LEGO, een tekening van de 
supervrouw … Deze doos kan je in de leeshoek bewaren en 
je kan er elke maand de Klap-kranten in leggen. Op deze 
manier vinden de leerlingen in deze doos telkens de meest 
recente kranten.



1. 7 medailles voor België
1. Bv. Olympische Spelen, logo, de 5 kleuren verwijzen 

naar de vlaggen van alle landen ter wereld, om de 4 jaar, 
sporters van alle landen ter wereld, laatste editie: Tokio, 
7 Belgische medailles …

2. juli-augustus 2021 in Tokio (Japan)
3. De Olympische Spelen moesten eigenlijk in 2020 

plaatsvinden. Dat jaar zijn ze niet kunnen doorgaan 
omwille van corona. Een jaar later konden ze wel 
doorgaan, maar men heeft de oorspronkelijke naam 
behouden.

4. De olympische vlam is een vuur dat ontstoken wordt 
tijdens de openingsceremonie van de Olympische 
Spelen. De fakkel wordt aangestoken in Olympia, 
Griekenland, en door sporters naar de plaats van de 
OS gebracht. Het vuur blijft branden tijdens de hele 
duur van de Spelen. Het wordt pas gedoofd tijdens de 
slotceremonie.

5. Nafi Thiam, gouden medaille, zevenkamp / de 
jumpingploeg, bronzen medaille, paardrijden / Wout 
van Aert, zilveren medaille, wielrennen / de Red Lions, 
gouden medaille, hockey / Bashir Abdi, bronzen 
medaille, marathon / Matthias Casse, bronzen medaille, 
judo / Nina Derwael, gouden medaille, brug met 
ongelijke leggers

6. speerwerpen, kogelstoten, hoogspringen, horden (100 
meter), lopen (200 en 800 meter), verspringen

7. a. Dat zijn de Olympische Spelen voor gehandicapte 
sporters. – b. Hij kan niet lopen. – c. Hij kijkt op naar 
Simon Broer. - d. Hij traint 5 keer per week. – e. Hij 
moet nog werken aan zijn schoolslag. – f. Hij wil dat 
jaar deelnemen aan de Paralympische Spelen (discipline 
zwemmen).

8. eigen antwoord

2. Mijn familie
1. eigen antwoorden
2. a. Een gezin woont onder één dak, en bestaat uit ouders 

en kinderen. Familie omspant meer generaties, er is 
een bloedband, familieleden delen erfelijke kenmerken. 
– b. Omdat er veel mensen met eenzelfde voornaam 
waren, begon men de mensen een bijnaam te geven. Die 
verwees naar het beroep, de woonplaats of een uiterlijk 
kenmerk. Deze werden doorgegeven aan de kinderen. 
Zo’n 200 jaar geleden moest iedereen een achternaam 
laten optekenen. – c. Wanneer er meer dan 5 kinderen 
zijn. – d. tante = zus van je mama of papa – oom = broer 
van je mama of papa – betovergrootouder = ouder van 
je overgrootouder – kleinkind = kind van de dochter of 
zoon van je grootouder – nicht = dochter van je tante of 
oom – neef = zoon van je tante of oom

3. – 4. eigen antwoorden

3. Op tocht door de Klap-krant
1. a. pagina 14 / Ik maak … / proefjes, knutselen, koken, 

artikels die je aanzetten om iets te doen
 b. pagina 4 / In ons land / korte artikels over België
 c. pagina 16 / Belgische Supervrouwen / lange artikels 

over Belgische vrouwen die iets bijzonders deden in de 
geschiedenis

 d. pagina 10 / Interview / vraaggesprekken bedoeld om 
de opvattingen of belevenissen van een persoon te leren 
kennen

 e. pagina 8 / Dossier / artikels over een welbepaald 
thema

2. a. cultuur, pag. 9 – b. evenement, pag. 2 – c. misleiden, 
pag. 14 – d. officieel, pag. 7 – e. individueel, pag. 5 – f. 
hakselaar, pag. 3

3. vliegen – Ticket 1. Verenigd Koninkrijk – Ticket 
2. Duitsland – Ticket 3. Afghanistan – Ticket 4. 
Antwerpen – Ticket 5. Tokio – Ticket 6. Singapore – 
Ticket 7. China – Ticket 8. Nederland – Ticket 9. Sint-
Niklaas – Ticket 10. Klapkrant

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

Sleutel bij de werkbladen



7 medailles voor België (1)

1. Wat weet je over deze afbeelding?

2. Waar en wanneer vonden de laatste Olympische Spelen plaats?

 

 

3. Waarom staat er op de afbeelding Tokio 2020?

 

 

 
 
4. Op deze foto zie je iets wat gebeurt vlak voor de start van de Olympische Spelen.
 Kan je beschrijven wat je hier ziet?

 

 

 

  



5. Hieronder zie je de Belgische atleten die een medaille gewonnen hebben op de Olympische Spelen van 2021. 
Noteer onder elke foto de naam van de atleet/ploeg, welke medaille ze gewonnen hebben en in welke

 discipline ze gewonnen hebben.

7 medailles voor België (2)

6. Nafi Thiam won een medaille in de zevenkamp – dat zijn 7 proeven in de atletiek.
 Weet jij welke? Kraak de codes en schrijf de namen bij de juiste foto’s.
 Tip: A = 1, B = 2, enzovoort.

 19-16-5-5-18-23-5-18-16-5-14 
 11-15-7-5-12-19-20-15-20-5-14 
 8-15-15-7-19-16-18-9-14-7-5-14 
 8-15-18-4-5-14 
 12-15-16-5-14 
 22-5-18-19-16-18-9-14-7-5-14 

 



7 medailles voor België (3)

 

7. Bekijk dit filmpje en beantwoord daarna de bijbehorende vragen. Antwoord met een mooie zin.
 https://schooltv.nl/video/dromen-van-de-paralympische-spelen-josh-is-een-zwemtalent/ 

a. Wat zijn de Paralympische Spelen?

  

 b. Wat is Josh zijn handicap?

 

 c. Wie is zijn idool?

 d. Moet Josh hard trainen?

 

 e. Waar moet hij nog aan werken?

 

 f. Wat is Josh zijn droom voor 2024?

  

8. Ontwerp een nieuw logo voor de Olympische Spelen.

100 meter 800 meter



 

 b. Op verkenning
 In het dossier komen deze woorden voor. 
 Kleur de vakjes bij de woorden in:

  Hier weet ik een heleboel over. (groen)

  Hier heb ik al ooit van gehoord. (oranje)

  Dit woord ken ik niet. (rood)

Mijn familie (1)

Bij elke oefening staat een prent van een gezin. Deze 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 opdracht was te moeilijk. 

1. a. Kennismakingsbingo
 Je loopt door het klaslokaal en zoekt iemand die voldoet aan ‘de eis’ hieronder.  

Je geeft eerst een high-five en stelt dan de vraag van het werkblad. Gevonden?  
Je noteert de naam op de juiste plek en zoekt verder.

 Wie heeft het eerst drie namen ingevuld?

Fo
to

 P
ex

el
s

 gezin

 cultuur

 vondeling
 adoptie

 pleegzorg

 betovergrootouder

 familie

 stamboom

 (over)grootouders

 partner

een oudere broer heeft een jongere zus heeft een plusbroer/-zus heeft

familie in het buitenland heeft de oudste thuis is enig kind is

Vind iemand die:



Mijn familie (2)

2. Grasduinen door het KLAP-dossier
 Heb je de artikels op pag. 7-9 goed gelezen?
 a. Wat is het verschil tussen gezin en familie?

 

 

 b. Hoe zijn de achternamen ontstaan?

 

 

 

 c. Wanneer spreek je van een groot gezin?

 

 d. Wie is wie in de familie?

  tante •    • een zoon van je tante of oom

  oom (nonkel) •   • de ouder van je overgrootouder

  betovergrootouder •   • de zus van je mama of papa

  kleinkind •    • een dochter van je tante of oom

  nicht •    • de broer van je mama of papa

  neef •    • het kind van de dochter of de zoon van een grootouder

3. Vul je eigen stamboom in aan de hand van je meegebrachte informatie.
 Misschien blijven sommige plekken leeg – dat is niet erg.



4. Lees eerst dit gedicht.

 a. Zoek op wat de betekenis is van je voornaam. (www.jongensenmeisjesnamen.nl)

 

 

 b. Hoeveel mensen in België hebben dezelfde achternaam als jij? (www.familienaam.be)

 

 c. Waarin gelijk je op je mama? Wat heb je mee van je papa?

 

 

 

 d. Zijn er nog familieleden waarvan je ‘kenmerken’ herkent? Welke?

 

 

 Mijn karikatuur:

Ze zeggen

Ik heb mijn opa’s ogen,
mijn neus is van mijn pa,

mijn haar is van mijn moeder,
dat roept iedereen mij na.

Ik ben steeds van een ander,
dat vind ik zo gemeen.

Straks is alleen mijn achterwerk
het werk van mij alleen.

Mijn familie (3)
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Mijn familie (bjilage)



Op tocht door de Klap-krant (1)

1. Op welke pagina kan ik iets vinden over …  

 a. hoe ik een doolhof maak met LEGO? 0p pagina 

 Wat is de titel van deze pagina? 

 Dit mag ik in deze rubriek verwachten: 

 

 b. de rivieren die buiten hun oevers traden? 0p pagina 

 Wat is de titel van deze pagina?  

 Dit mag ik in deze rubriek verwachten: 

 

 c. een verzetsheldin uit de Eerste Wereldoorlog? 0p pagina

 Wat is de titel van deze pagina?  

 Dit mag ik in deze rubriek verwachten: 

 

 d. een gesprek met het gezin van Elias, Mina en Nora? 0p pagina 

 Wat is de titel van deze pagina?  

 Dit mag ik in deze rubriek verwachten: 

 

 e. grote en kleine gezinnen? 0p pagina 

 Wat is de titel van deze pagina?  

 Dit mag ik in deze rubriek verwachten: 

 

2. Moeilijke woorden staan steeds onderlijnd en vet, en worden op de website van Klap verklaard. 
 Kan jij ze vinden en aan de passende verklaring koppelen?  
 Controleer nadien met de website of je de juiste antwoorden vond.

Woordverklaring Woord in Klapkrant Paginanr.

a. het geheel van normen, waarden,  
tradities en regels dat bij een volk hoort

b. een gebeurtenis

c. op het verkeerde been zetten 

d. volgens de regels die iemand oplegt

e. alleen, op jezelf

f. een machine die gewassen versnippert
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>> 2 / Strapdag

Fo
to

 iS
to

ck
 - 

C
ho

re
og

ra
ph

Meer nieuws op:www.klapkrant.be
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>> 5 / Drie, twee, één, start! 
>> 13 / In vuur en vlam>> Dossier / Dit zijn wij! 

5In ons land 5in ons land

Surf naar www.klapkrant.be
De uitleg van de onderstreepte woorden vind je in de woordenlijst. 

De landen (rood) en Belgische gemeenten (blauw) zie je op de kaarten.

>>> Op stap met de jeugdbeweging! >>> Zou jij graag judo doen? 

Drie, twee, één – start! 
Begint het nieuwe schooljaar? Dan mag je ook je vrije tijd invullen. 

Veel kinderen kiezen voor verschillende hobby’s. 

Sommige kinderen zijn vastbesloten 

als ze een hobby doen. Ze willen 

graag voetballen of dansen. Andere 

kinderen twijfelen. Er is immers veel 

keuze. Gelukkig kan je begin sep-

tember proeflesjes volgen. Dan zetten 

clubs, academies en jeugdbewegingen 

hun deuren open. Je mag proberen of 

die hobby iets voor jou is. Heel wat 

clubs proberen je te lokken met recla-

me. Ze gebruiken slogans als: ‘Wil jij 

de nieuwe Matthias Casse worden?’ 

Creatief of sportief?
Eerst moet je een keuze maken. Er 

zijn creatieve hobby’s. Je kan bijvoor-

beeld muziek maken, toneel spelen of 

kunstwerkjes ontwerpen. Daarnaast 

zijn er heel veel sportieve hobby’s. 

Misschien is een teamsport iets voor 

jou. Denk maar aan basketbal of 

hockey. Kies je liever voor een indivi-

duele sport? Dan kan je bijvoorbeeld 

zwemmen, paardrijden of lopen.

Ontspannend
Het belangrijkste is dat de hobby 

ontspanning biedt. Een beetje com-

petitie is leuk. Maar je hoeft niet 

altijd de beste te zijn. Soms is plezier 

maken het allerbelangrijkste. Dat is 

ook het motto van jeugdbewegingen. 

De leiders van de Chiro, Scouts, KLJ, 

KSA … zorgen ervoor dat iedereen 

zich amuseert! Ze zoeken daarom 

allerlei leuke spelletjes uit.

Goede afspraken
Heb je broers en/of zussen? En heb-

ben die allemaal hobby’s? Dan kan 

het ingewikkeld worden. Wie moet 

er wanneer naar waar gebracht wor-

den? Sommige ouders hossen van 

hier naar daar. Het is goed dat ze met 

andere ouders een beurtrol afspreken. 

Maar ook met jou maken ze vooraf 

afspraken. Blijkt een hobby toch niet 

je ding te zijn? Dan is het niet abnor-

maal dat je tot het einde van 

het schooljaar moet 

doorbijten. 

Met een beetje 

geluk is het 

snel weer 

september.
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Vondeling

Soms denkt een mama dat 
ze niet voor haar baby kan 
zorgen. Ze is radeloos en 
laat de baby achter. Zo’n 
kind is een vondeling.

Vroeger liet men een kind ach-
ter in een mandje of doos. Het 
werd aan zijn lot overgelaten. 
In Antwerpen is er een speciaal 
luik. Daar kan de mama een 
baby veilig achterlaten. Er wordt 
dan een warme thuis voor het 
kindje gezocht. Sinds 2000 wer-
den twintig kinderen in het luik 
gelegd.

Rustig of druk
De meeste Belgische gezinnen zijn klein. Veel gezinnen tellen twee kinderen. Eén kind of drie kinderen komen ook vaak voor.

Je hebt ook een aantal (erg) grote gezinnen in ons land. Die tellen meer dan vijf kinderen. Er zijn zelfs enkele gezinnen met meer dan tien kinde-ren. Bij die gezinnen valt er altijd wel iets te bele-ven. Echt rustig in huis is het nooit. Nu zijn grote gezinnen een uitzondering. Maar vroeger waren ze heel gewoon. De meeste gezinnen bestonden uit zeven of meer kinderen. De kinderen gingen niet naar school. Ze moesten meehelpen op het veld of in huis. 

Gewoon anders
Gezinnen bestaan in alle maten en vormen. Het leuke is dat geen enkel gezin hetzelfde is! 

Sommige kinderen hebben twee 
mama’s. Of ze hebben twee papa’s. 
Anderen hebben slechts één mama 
of één papa. En nog anderen heb-
ben een papa en een mama. Die 
kunnen onder één dak wonen. 
Maar soms scheiden ouders. Dat 
gebeurt als ze het niet langer met 

elkaar kunnen vinden. Dat is 
niet zo fijn voor de kinderen. Zij 
moeten zich aanpassen. Vindt een 
ouder een andere partner? Dan 
vormen ze samen een nieuw gezin. 
Die partner kan ook kinderen heb-
ben. Of de nieuwe partners kunnen 
samen kinderen krijgen.
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>>> Vroeger waren grote gezinnen geen uitzondering. (Foto iStock - art-siberia)



Op tocht door de Klap-krant (2)

3. Op de cover van Klap lees je de slogan: ‘Samen  we het nieuwe schooljaar in!’ 
 Maar helaas is de bestemming op ons vliegticket verdwenen!
 Zoek de antwoorden op de vragen in het magazine! Antwoord telkens met de naam van een land of stad.
 Gebruik drukletters, dat is gemakkelijker voor de laatste opdracht. Waar gaat de reis naartoe?

In welk land hebben Wendy en
Adamou elkaar ontmoet?

Ticket 8

In welk land is er chaos doordat de
taliban de macht overnamen?

Ticket 3

In welk land werd een baby 
van 212 gram geboren?

Ticket 6

In welk land krijg je in het eerste
leerjaar een kartonnen hoorn?

Ticket 2

In welke stad is er een speciaal
luik voor vondelingen?

Ticket 4



Op tocht door de Klap-krant (3)

9 / 6 / 1 / 7 / 3 / 8 / 5 / 1 / 4

In welk land kreeg Gabrielle Petit
een opleiding?

Ticket 1

In welke stad won Nafi Thiam
deze zomer een gouden medaille?

Ticket 5

In welk land maakten 14 olifanten
een wandeling van 1700 km?

Ticket 7

In welke stad stijgen in september heel 
veel luchtballonnen op?

Ticket 9

Ticket 10

Nu je de bestemmingen op deze tickets gevonden hebt, reizen we nog naar 1 andere
plaats! Zet de bestemmingen van de tickets in de volgorde van 1 tot en met 9.
Schrijf telkens de gevraagde letter op!



Sluit aan bij de Klapkrant van september 2021.

Zet een kruisje voor het juiste antwoord.

1. Welke schoolse traditie bestaat er in Rusland?  (pag. 2)
  a. Begin september stijgen er heel veel luchtballonnen op.
  b. Op de eerste schooldag krijgen de leerlingen een hoorntje gevuld met lekkers.
  c. De eerste dag van het schooljaar is de Wijsheidsdag. Er zijn toespraken en optredens.

2. Waar krijg je hulp bij het kaften van je boeken?  (pag. 3)
  a. in supermarkten
  b. in rusthuizen
  c. in bibliotheken

3. Wie behaalde geen bronzen medaille op de Olympische Spelen in Tokio?  (pag. 4)
  a. Bashir Abdi
  b. Wout van Aert
  c. Matthias Casse

4. Wanneer werden de achternamen officieel?  (pag. 7)
  a. rond 1700
  b. rond 1800
  c. rond 1900 

5. Vanaf wanneer spreken we van grote gezinnen?  (pag. 8)
  a. vanaf 5 kinderen
  b. vanaf 7 kinderen
  c. vanaf 10 kinderen

6. Welke zin over adoptie is waar?  (pag. 9)
  a. Adoptie is een tijdelijke oplossing.
  b. Bij adoptie kan je je echte vader en moeder blijven zien.
  c. Bij adoptie nemen je nieuwe ouders alle taken op zich.

7. In welk land zijn 14 olifanten aan een lange tocht bezig?  (pag. 12)
  a. in Singapore
  b. in India
  c. in China

8. Wat is geen tip om de opwarming van het klimaat te helpen tegengaan?  (pag. 13)
  a. Eet veel vis en zeewier.
  b. Ga te voet of met de fiets.
  c. Eet lokaal geteeld voedsel.

9. Wat staat er vaak in het midden van een doolhof?  (pag. 14)
  a. een ijskarretje
  b. een schommel
  c. een toren

10. Hoe oud is Gabrielle Petit geworden?  (pag. 16)
  a. 21 jaar
  b. 23 jaar
  c. 24 jaar
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