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Inleiding 
 

Deze handleiding bevat acht lessen. Er zijn vier lessen wereldoriëntatie, één les Nederlands, één les 

Frans, één les wiskunde en één les media. Mode is het thema doorheen deze lessen. Bij elke les zijn 

de doelen van de drie verschillende koepels terug te vinden.  

Het thema is uitgewerkt tijdens de ‘coronacrisis’. Daarom is er rekening mee gehouden dat de 

leerlingen het thema zowel zelfstandig thuis kunnen verwerken als klassikaal.  

Bij de handleiding hoort een werkbundel voor de leerlingen. In de handleiding vind je duidelijk een 

onderscheid tussen hoe de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen en  welke instructies de 

leerkracht in de klas moet geven. Deze instructies zijn telkens in het blauw aangeduid.  

Tijdens de lessen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van digitale tools (kahoot, padlet, digitale 

spelletjes ...). Het thema bevat ook een bijbehorende instructiepowerpoint. Bij elke les zijn er extra 

opdrachten voor die leerlingen die extra uitdaging willen. Indien de leerlingen voldoende tijd hebben, 

kan je deze opdrachten ook verplichten.  

Joni Verelst 
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Lessenplanning 
 

Lestitel Inhoud Materiaal Domeinen Lesduur 

Les 1: Mode op de 
wereldkaart 

Welke kledij dragen 
mensen van verschillende 
culturen. 

Werkbundel p.3-9 
Atlassen 
Ipads/laptops 
Digibord 

WO 
Ruimte 
Maatschappij 

50 min. 

Les 2: Waarvan wordt 
kleding gemaakt? 

Grondstoffen en afkomst Werkbundel p.10-13 WO 
Natuur 
Techniek 

50 min. 

Les 3: Mode doorheen 
de jaren 

Hoe evolueerde de mode 
doorheen de jaren? Wat is 
een eeuw? 

Werkbundel p.14-20 WO 
Tijd  

50 min.  

Les 4: Mode en het 
milieu 

Hoeveel water is er nodig 
om een T-shirt te maken? 

Werkbundel p.21-24 
Instructiefilmpje 

WO 
Natuur  
Milieu 

50 min 

Les 5: Soldenprijsjes Hoe bereken ik hoeveel 
een product in de solden 
kost? 

Werkbundel p.25-27 Wiskunde 
Procenten 

50 min 

Les 6: De kleren 
maken de man. 

Figuurlijk taalgebruik en 
spreekwoorden. 

Werkbundel p.28-29 
 

Nederlands  50 min 

Les 7: In de schoenen 
van een fotograaf 

Fototrucage Werkbundel p.30-32 
Smartphone per groepje 

Muzische vorming 
Media 

50 min 

Les 8: Les vêtements Woordenschat Frans ‘les 
vêtements’. 

Werkbundel p.33-38 
Video youtube 
Werkbundel 

Frans  50 min 
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Les 1: Mode op de wereldkaart. 

Leerplandoelen 
OVSG 

- WO-MAA-SCV-16 De leerlingen kunnen illustreren dat de meeste mensen er nood aan hebben 

in een of ander groepsverband samen te leven en een samenhorigheidsgevoel ontwikkelen. 

- WO-MAA-SCV-9 De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele 

groepen andere waarden en normen bezitten. 

- WO-MAA-SCV-6 De leerlingen beseffen dat sommige mensen een andere levensstijl hebben 

dan zijzelf, als ze geconfronteerd worden met beelden, informatie of mensen uit een andere 

cultuur. 

- WO-RUI-74 De leerlingen kunnen de begrippen land, continent/werelddeel in de juiste 

context gebruiken. 

ZILL 

- OWsa1 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende 

manieren samenleven en groepen vormen. 

- SErv2 De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten. 

- SEiv2 De eigenheid en grenzen van anderen respecteren.  

- OWru6 Kaartbegrip, oriëntatie- en kaartvaardigheid ontwikkelen. (In een betekenisvolle 

situatie op de wereldkaart en de globe situeren: enkele belangrijke plaatsen die in een thema 

of activiteit aan bod komen.) 

GO 

- ET MM 4.11 Aspecten van het dagelijks leven in onze streken vergelijken met het dagelijks 

leven in een land van een ander cultuurgebied. 

- ET MM 4.5 Het begrip continent/werelddeel in de juiste context gebruiken. 

- ET MM 4.3 De continenten/werelddelen situeren op een globe en kaart (Noord-Amerika, 

Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika, Oceanië en Antartica). 

- ET MM 1.7 Illustreren met eigen voorbeelden dat de meeste mensen er nood aan hebben in 

groeps-verband samen te leven en zich groeperen in verenigingen en organisaties rond een 

gezamenlijk thema. 

Doelen van de les 
- De leerlingen zien in dat bij bepaalde gebeurtenissen bepaalde kleding hoort.  

- De leerlingen kunnen een atlas raadplegen om te weten in welk werelddeel een land ligt.  

- De leerlingen kunnen een land opzoeken in een atlas en daarna dit land aanduiden op een 

blanco wereldkaart.  

Doelen extra opdrachten 
- De leerlingen kunnen aan de hand van een stappenplan informatie opzoeken op internet.  

Beginsituatie 
- De leerlingen hebben geen specifieke voorkennis nodig voor deze les.  

Materiaal  
- Werkbundel 

- Ipad/laptop 
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- Atlassen 

- Een doek 

Lesverloop 

Inleiding  
Klassikaal  

Elke leerling krijgt een werkbundel. Het voorblad wordt besproken.   

Lkr:  

- “Wat zien jullie op de eerste pagina van jullie werkbundel?” 

- “Op wat lijkt dit?” 

Antw: Het lijkt op de cover van een magazine. 

- “Welke thema’s zullen er aan bod komen als jullie naar de titels kijken?” 

De leerlingen nemen p. 3 in hun werkbundel. Waaraan denken de leerlingen bij het woord mode? Laat 

de leerlingen individueel of per twee de woordspin bij oefening 1 invullen. Daarna maak je klassikaal 

aan het bord één grote woordspin. Bij oefening 3 mogen de leerlingen de kledij die ze vandaag 

aanhebben tekenen. Daarna bespreek je de onderstaande vragen klassikaal.  

Lkr: 

- “Welke kledij draag je op een feest/ bruiloft?” 

Antw: Felle kleuren, wit, vrolijk, feestelijk ...  

- “Welke kledij draag je op een begrafenis?” 

Antw: Donkere kleuren, sober ...  

- “Waarom draag je andere kledij bij verschillende gebeurtenissen?” 

Je zorgt dat de kledij bij de sfeer van de gebeurtenis past.  

- “Kan je nog enkele voorbeelden geven van momenten waarop je specifieke kledij draagt?” 

• Tijdens het uitoefenen van bepaalde beroepen (verpleegkundige, politieagent, kok, 

ambulancier ...).  

• Als je naar de jeugdbeweging gaat, draag je een bepaald uniform. Dit om 

verbondenheid te creëren, om bij een groep te horen. 

• Bij het uitoefenen van een sport draag je vaak ook aangepaste kledij (turnpak, 

tennisrok, voetbaloutfit, fietsbroek ...).  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen kunnen opdrachten 1 en 2 volledig zelfstandig invullen in de werkbundel.  

Midden  
Klassikaal 

Schrijf op het bord ‘klederdracht’, vraag de leerlingen wat dit woord zou kunnen betekenen. Kom 

samen met de leerlingen tot de betekenis. Bespreek waarom mensen in verschillende culturen 

andere kledij dragen. Waarom zouden ze traditionele kledij van vroeger op speciale gelegendheden 

nog dragen? Welke traditionele kledij kennen de leerlingen al?  

Laat de leerlingen per 2 de tekstjes bij de verschillende landen lezen. Ze zoeken daarna in een atlas 

op waar het land ligt en duiden het land aan op de blanco wereldkaart in hun werkbundel. 

Vervolgens moeten ze invullen tot welk werelddeel dit land behoort. Daarna lezen ze het volgende 

tekstje. In de werkbundel staat een stappenplan voor het opzoeken van de landen in een atlas.  
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De extra’s laten de leerlingen nog even open. Dit kunnen de leerlingen die sneller klaar zijn oplossen 

of kan dienen voor de leerlingen die thuis nog met het thema aan de slag willen.  

Als alle leerlingen klaar zijn, verbeter je klassikaal de ingevulde werelddelen en de gekleurde landen.  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen kunnen oefening 2 in de werkbundel volledig zelfstandig maken. Ook de extra’s kunnen 

de leerlingen zelfstandig maken aan de hand van de stappenplannen om iets op te zoeken op het 

internet.  

Slot 
Klassikaal  

Als slot spelen de leerlingen een spel. Dit kan individueel, per twee  (op een ipad of laptop) of zelfs 

klassikaal op het digibord. De leerlingen zoeken voor elk land drie antwoorden. Dit is een digitaal spel 

(Educaplay). 

Spellink: https://www.educaplay.com/learning-resources/5430305-klederdracht.html 

Zelfstandig (coronacrisis) 

Als slot kunnen de leerlingen via de link of de QR-code een digitaal spel spelen over de geziene 

leerstof (Educaplay).  

https://www.educaplay.com/learning-resources/5430305-klederdracht.html
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Les 2: Waarvan wordt kleding gemaakt? 

Leerplandoelen 
OVSG 

- WO-NAT-01.08 De leerlingen kunnen op hun niveau (evt. met behulp van een volwassene), 

eenvoudige bronnen hanteren om meer te weten te komen over de natuur en het milieu. 

- WO-TEC-01.04 De leerlingen zeggen van technische realisaties uit hun omgeving uit welke 

materialen of grondstoffen ze gemaakt zijn. 

ZILL 

- OWna3 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun 

levensbehoeften sterk afhankelijk zijn van de natuur. Onderzoeken en illustreren hoe de mens 

afhankelijk is van grondstoffen  uit de natuur. 

- OWte1 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen  gemaakt 

zijn van grondstoffen, ingrediënten, materialen  en/of onderdelen. Waarnemen, vaststellen 

en uitdrukken uit welke grondstoffen technische systemen uit de eigen omgeving gemaakt 

zijn. 

GO 

- ET WT 1.22 Enkele voorbeelden geven van producten en grondstoffen die afkomstig zijn van 

planten (ons voedsel, hout, rubber, kurk …). 

- ET WT 2.1 Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen verwoorden uit 

welke grondstof of materiaal de onderdelen gemaakt zijn. 

Doelen van de les 
- De leerlingen kunnen uit een geschreven bron ontdekken waaruit kledingstukken worden 

gemaakt.  

- De leerlingen kunnen het verschil uitleggen tussen natuurlijke vezels en kunstvezels. 

- De leerlingen kunnen vertellen welke grondstoffen nodig zijn om kledij te maken.  

- De leerlingen kunnen de eigenschappen van stoffen opnoemen. (warm, vochtdoorlatend, 

duur, goedkoop,...).  

Extra doelen 
- De leerlingen kunnnen opzoeken hoe wol wordt gemaakt.  

Beginsituatie  
Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze les.  

Materiaal 
- Werkbundel 

- Laptop/ ipad voor extra opdracht.  
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Lesverloop 

Inleiding 
Klassikaal  

Lkr:  

- “Iedereen mag eens kijken op het etiket van zijn T-shirt/trui/broek. Wat staat er allemaal op 

het etiket? “ 

Antw:  

• Wasvoorschrift 

• Waar is het gemaakt? 

• Maat 

• Welk materiaal is er gebruikt?  

- “Welk materiaal wordt er gebruikt om kleding te maken?” 

- “Iedereen mag opnoemen welk materiaal op zijn of haar etiket staat.” 

Midden  
Klassikaal  

De leerlingen lezen individueel of per twee de tekst over hoe kleding wordt gemaakt op p. 10-12 van 

de werkbundel. De leerlingen markeren de woorden die ze niet begrijpen. Op p.12 zullen ze deze 

woorden moeten verklaren. Dit kunnen ze doen door de betekenis af te leiden uit de context, het 

woord in stukken te hakken of door het woord op te zoeken in het woordenboek. Als de leerlingen 

niet meer weten hoe ze het woordenboek moeten hanteren, kunnen ze eerst een filmpje bekijken 

met uitleg over het gebruik van het woordenboek. Daarna maken de leerlingen oefening 3. Ze lezen 

eerst de vragen en daarna herlezen ze de tekst. Zo kunnen ze gericht de informatie zoeken.  

Leerlingen die eerder klaar zijn, of die thuis zich extra willen verdiepen in het onderwerp, kunnen de 

extra opdracht maken.  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen kunnen zelfstandig de oefeningen overlopen. Bij elke oefening staat uitgelegd welke 

stappen ze moeten doorlopen.  

Slot  
Klassikaal  

Als afsluiter is er een kahootquiz voorzien om te toetsen of de leerlingen de doelen van de les 

hebben bereikt.  

https://create.kahoot.it/share/4af790fc-c098-40ce-a860-6124bfe9ef1b  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen kunnen naar de link surfen of de QR-code scannen om de kahootquiz te spelen. 

  

https://create.kahoot.it/share/4af790fc-c098-40ce-a860-6124bfe9ef1b


12 
 

Handleiding: Mode  5de leerjaar Joni Verelst 

Les 3: Mode doorheen de jaren.  
Leerplandoelen  

OVSG 

- WO-TIJD-55 De leerlingen kunnen van een jaartal zeggen in welke eeuw dit thuishoort. 

- WO-TIJD-56 De leerlingen kunnen jaartallen op een eeuwenband aanduiden. 

- WO-TIJD-52d De leerlingen kunnen illustreren dat een herkenbare actuele toestand door de 

geschiedenis beïnvloed werd en in de loop der tijden evolueerde over situaties i.v.m. de 

ruimere leef- en beleefwereld. 

ZILL 

- OWti5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de 

kennis erover evolueert in de tijd.  Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe dagelijkse 

gebruiksvoorwerpen, technische systemen, kleding, gebouwen ... evolueren in de tijd. 

- OWti2 Tijdsbegrippen en verschillende soorten kalenders functioneel  gebruiken. De eeuw in 

een tijdsaanduiding correct weergeven. 

GO 

- ET MM 3.8, ET MM 5.1 Actuele toestanden die voor kinderen herkenbaar zijn, aan de hand 

van gepaste bronnen, in hun historische ontwikkeling illustreren. Bijv. onderwijs, mode, 

techniek, vrije tijdsbesteding,... 

- ET MM 3.8, ET MM 3.7 Met behulp van de tijdband eenvoudige relaties leggen tussen feiten, 

personages, gebeurtenissen, toestanden, uit eenzelfde eeuw of periode …die handelen over 

de eigen omgeving. 

- ET MM 3.8, ET MM 5.1 Aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast 

bronnenmateriaal, aspecten van het leven van mensen vroeger reconstrueren. 

Doelen van de les 
- De leerlingen kunnen aan de hand van een geschreven bron de evolutie van modetrends 

begrijpen.  

- De leerlingen kunnen zeggen hoe lang een eeuw duurt.  

- De leerlingen kunnen van een jaartal zeggen in welke eeuw het thuishoort. 

Extra doelen  
- De leerlingen kunnen de kennis over de eeuwen in andere situaties toepassen.  

Beginsituatie  
- De leerlingen hebben nog niet geleerd hoe je weet in welke eeuw een jaartal thuishoort. 

Materiaal 
- Werkbundel 
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Lesverloop 

Inleiding 
Klassikaal 

Het interview op p.14 kunnen de kinderen als huiswerk maken tegen deze les. De antwoorden 

worden klassikaal besproken als inleiding aan het begin van de les.  

Individueel  

De leerlingen zoeken zelf iemand die ze kunnen interviewen. Dit kan eventueel via een 

telefoongesprek of via skype (in coronatijd). 

Midden  
De leerlingen nemen p. 15 in hun werkbundel erbij. Bespreek de vragen bij de afbeeldingen 

klassikaal.  

Lkr:  

De oertijd 

- “Welke materialen zouden er gebruikt zijn?” 

Antw: dierenhuid 

- “Ziet het er comfortabel uit? Waarom wel/ niet?” 

Mogelijk antw: Nee, het ziet er nogal stijf uit.  

- “Vind je het mooi? Waarom wel/ niet?” 

Mogelijk antw: De kleuren zijn niet mooi, Het ziet er slordig uit, Ik hou wel van dierenprint ... 

 

De Egyptenaren 

- “Welke materialen zouden er gebruikt zijn?” 

Antw: linnen rok, goud ... 

- “Wat is er speciaal aan de sieraden? “ 

Antw: Er zijn heel veel sieraden, er wordt veel goud gebruikt, ook het hoofddeksel is volledig 

versierd met goud ... 

 

De middeleeuwen 

- “In de middeleeuwen droeg vooral de adel hele mooie, rijk versierde kleding. Welke dure stof 

zouden ze vooral hebben gebruikt?” 

Antwoord: zijde 

- “Wat bedoelen ze met ‘de adel’? “ 

Antw: Een groep mensen die de hoogste positie hebben in de maatschappij.  

- “De gewone arbeiders droegen niet zulke mooie kleren. Zij droegen kleren die praktisch 

waren om mee te werken. “ 

 

17de tot 19de eeuw 

- “Wat valt er op aan de kledij van de 17de tot 19de eeuw?” 

Antw: kleurrijk, grote rok, drukke print ...  

- “De kledij was vaak kleurrijk en zowel mannen als vrouwen droegen vaak een pruik. Vrouwen 

droegen een korset. Wie weet wat dat is? “ 
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20ste eeuw 

- “Vanaf de 20ste eeuw begonnen de vrouwen met het dragen van broeken. Dit was in het begin 

een schande. Door de oorlogen werder er stoffen van minder kwaliteit gebruikt.“ 

- “In de 20ste eeuw veranderde de mode erg snel. We bekijken in deze eeuw enkele 

onvergetelijke modetrends.” 

 

1920 

- “Wat merk je op aan de kledij van de jaren ‘20?”  

Antw: Rokken tot over de knie, hoeden, kralen, veren, handschoenen ... 

 

1950 

- “Wat valt je op aan de kledij van de jaren ‘50?” 

Antw: Kleedjes tot enkellengte, bollen op de kledij, hoeden, krullen in het haar ... 

 

1970 

- “Wat valt je op aan de kledij?” 

- Antw: broeken met brede pijpen, strakke T-shirts met lange mouwen, kleurrijk, kapsels tot net 

over de oren voor de mannen. 

 

- “Onze kleding is de laatste 1000 jaar niet veel veranderd. Ja... we volgen de mode, maar nog 

steeds is de functie bescherming: tegen kou, warmte, regen ... Er wordt veel onderzoek 

gedaan om onze kledij elektronisch te verbeteren. Zo zijn er bedrijven die onderzoek doen 

naar T-shirts met ingebouwde telefoons en tablets. Je kan het zo gek niet bedenken of men 

doet er onderzoek naar.”  

Op p.19 kunnen de leerlingen die willen als extra opdracht kleren voor de toekomst ontwerpen.  

De leerlingen nemen p.20 in hun werkbundel. Hier vinden ze enkele oefeningen op de jaartallen en 

eeuwen.  

Lkr:  

- “Hoeveel jaar zitten er in één eeuw?” 

Antw: 100 jaar 

- “Hoeveel jaar zitten er dan in twee eeuwen?” 

Antw: 200 jaar 

- “De overige oefeningen maken jullie zo dadelijk alleen.  

- “Lees in stilte het tekste bij oef b.” 

- “Wanneer is men begonnen met onze tijdrekening?” 

Antw: Het jaar waarin Jezus Christus geboren werd. 

- “Wanneer begon de 2de eeuw?” 

Antw: in het jaar 101. 

- “Wat met de tijd voor de geboorte van Christus?” 

Antw: bij die eeuwen moet je telkens ‘voor Christus’ bijvoegen.  

- “Wat is een eeuwenband?” 

Antw: Alle eeuwen naast elkaar getekend.  

- “De 9de eeuw duurde van .... tot ....?” 

Antw: 801 tot 900 

- “We kennen de eeuwen nu. Hoe weet je nu in welke eeuw een jaartal ligt?” 
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Antw: Doe de 2 laatste cijfers weg en doe + 1. Behalve als het jaartal eindigt op twee nullen. 

Dan mag je er niets bijtellen.” 

- “Je maakt de oefeningen zelfstandig.” 

De leerlingen die extra uitdaging willen kunnen de oefeningen onderaan de pagina maken.  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen kunnen volledig zelfstandig p.14-20 in de werkbundel invullen.  

Slot  
Klassikaal  

De leerlingen krijgen per twee een wisbordje. Er volgt een korte quiz over de eeuwen. De leerlingen 

schrijven het antwoord op het wisbordje. Bij een afgesproken signaal, gaan de bordjes in de lucht.  

Lkr: 

- “Vanaf welk jaar begon de 15de eeuw?” (1401) 

- “In welk jaar eindigde de 18de eeuw?” (1800) 

- “In welke eeuw was het mode om bolletjesjurken te dragen?” (20ste eeuw)  

- “Vanaf welke eeuw begonnen de middeleeuwen?” (5de eeuw) 

- “Wanneer eindigden de middeleeuwen?” (15de eeuw) 

Zelfstandig (coronacrisis) 

Als de leerlingen zelfstandig aan de slag zijn gegaan met de oefeningen kan je als evaluatie de 

oefeningen nakijken.  
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Les 4: Mode en het milieu.  

Leerplandoelen 
OVSG 

- WO-NAT-02.17 De leerlingen zien in dat de mensen, dieren en planten elkaar beïnvloeden. 

- WO-NAT-02.18 De leerlingen tonen aan dat de invloed van de mens op de aanwezigheid van 

organismen positief of negatief kan zijn.    

- WO-NAT-02.20 De leerlingen geven mogelijke oorzaken van de bedreiging van bepaalde 

organismen aan. 

ZILL 

- OWna1 De natuur actief opzoeken en waarderen. Waardering tonen voor de aanwezigheid 

van organismen  in de omgeving. Afkeuring tonen ten aanzien van negatief gedrag tegenover 

de natuur. 

- OWna7 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen de natuur en het milieu 

zowel op een positieve als negatieve wijze beïnvloeden. Illustreren hoe men duurzaam  

omgaat met bodem, lucht, water, energiebronnen, grondstoffen, afval (verzamelen, sorteren 

en recycleren), voedsel … - zelf duurzaam handelen. 

- IVds4 Zorgzaam omgaan met de schepping, zich inzetten voor een leefbare planeet. Ervaren 

en verwoorden in welke situaties de natuur en het milieu bedreigd zijn - uitdrukken op welke 

manier hen dit raakt - kleur bekennen ten aanzien van de natuur- en milieuproblematiek. 

- IVds2 Beseffen dat wat we hier en nu doen gevolgen heeft voor later en voor anderen elders 

op de wereld. Begrijpen dat initiatieven rond duurzaamheid altijd moeten inzetten op mens 

én planeet. 

GO 

- ET WT 1.24 Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld of de 

actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend zijn. 

- ET WT 1.24 Enkele voorbeelden geven van de gevolgen voor mens en natuur van de 

klimaatverande-ring door de opwarming van de aarde. 

- ET WT 1.24 Aangeven dat de voorraad grondstoffen niet onbeperkt is en dat men er dus 

zuinig mee moet omgaan. 

- ET WT 1.24 Met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, 

maar ook om negatieve wijze omgaan met het milieu. 

Doelen van de les 
- De leerlingen kunnen vertellen waarvoor mensen water verbruiken.  

- De leerlingen begrijpen wat de gevolgen zijn van overmatig watergebruik.  

- De leerlingen begrijpen dat er veel water nodig is voor het maken van kleding. 

- De leerlingen kunnen oplossingen bedenken om minder water te verbruiken.  

Extra doelen 
- De leerlingen kunnen vooropgestelde vragen over hun eigen waterverbruik beantwoorden.  
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Beginsituatie 
- De leerlingen weten dat de meeste T-shirts gemaakt zijn uit katoen en dat katoen afkomstig is 

van de katoenplant.  

- De leerlingen weten wat duurzaamheid betekent.  

- De leerlingen weten dat we moeten werken aan een duurzaam klimaat.  

Materiaal 
- Powerpointpresentatie waterdragers (instructievideo)  

- Werkbundel 

Lesverloop 

Inleiding 
Klassikaal 

Stel de leerlingen enkele vragen om de voorkennis te activeren en terug te blikken op één van de 

vorige lessen.  

Lkr:  

- “Weten jullie nog van welk materiaal de meeste kledij gemaakt is?”  

Antw: katoen 

- “Waarvan wordt katoen gemaakt?” 

Antw: katoenplant 

- “Weten jullie wat een kantoenplantage is?”  

Antw: invulling van de leerlingen 

- “Neem p.21 in je werkbundel. Aan wat denken jullie bij het woord ‘waterdragers’?” 

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen vullen vraag één op p.21 in. 

Midden  
Klassikaal 

Bij deze les hoort een powerpointpresentatie met ingesproken instructies. Deze instructies kan je 

beluisteren door te klikken op het pijltje bij de bijbehorende dia. Je kan de powerpoint in de les 

gebruiken met of zonder de ingesproken instructies.  
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Achtergrondinformatie bij de powerpoint: 

- We denken bij het woord ‘waterdragers’ vaak aan kinderen en vrouwen uit het zuiden die 

rondlopen met bidonnen op het hoofd. Zij moeten vaak uren wandelen om zoet water te 

hebben voor hun familie. Maar ook wij zijn waterdragers. Wij verbruiken zo’n 7400 liter water 

per persoon per dag. Dat zijn zo’n 740 gevulde emmers.  

- Er is zowel indirect als direct waterverbruik. Het indirecte waterverbruik is het water dat 

verbruikt wordt bij het maken van ons voedsel, kledij, papier en het water dat verbruikt wordt 

bij onze verplaatsingen. Het directe waterverbruik is water dat we meteen zelf verbruiken 

zoals drinkwater, water om te koken en te wassen.  

- Waar wordt er nu juist water verbruikt tijdens het maken van een T-shirt. Allereerst heb je 

veel water nodig om een katoenplant te doen groeien, laat staan om een hele katoenplantage 

te doen groeien. Katoenplantages groeien in gebieden waar sowieso al weinig water aanwezig 

is.  

- Doordat men de katoenplantage bemest met meststoffen zodat deze beter zouden groeien 

en besproeien met pesticiden worden de watervoorraden ook nog eens extra vervuild. De 

volgende stap in het proces is irrigatie. Dit betekent het extra besproeien van de plantage met 

water uit meren en rivieren.  

- Daarna gaat het katoen naar de katoenfabriek. Hier wordt de stof gekleurd met kleurstoffen. 

Deze kleurstoffen vervuilen het water. Als het T-shirt klaar is, wordt het getransporteerd naar 

België. Voor het transport is ook water nodig. Dan komt het T-shirt in een winkel in België. Als 

je dit T-shirt koopt, draag je dus een T-shirt dat gemaakt is met water uit een ander land.  

- De foto’s op dia acht zijn van hetzelfde meer, maar de linkse foto is ongeveer twintig jaar 

eerder getrokken. Door het overmatig waterverbruik verdwijnt het water uit de meren en 

rivieren. Hierdoor is er ook minder verdamping mogelijk en dus minder regen.  Daardoor zijn 

er minder vissen en planten aanwezig. Het hele ecosysteem in dit gebied valt uit elkaar. 

Daardoor zal er in de toekomst minder katoenteelt mogelijk zijn in deze gebieden. Dit is 

rampzalig voor de bevolking die overleeft op deze katoenteelt. Zij zullen dus minder en 

minder inkomsten hebben.  

Alle leerlingen kunnen via een tablet/ laptop op de padlet 

(https://padlet.com/r0612975/vhpevn3qwkvs3i8j) hun ideeën toevoegen. Daarna worden deze 

ideeën overlopen.  

lkr:  

- “Wat kunnen wij nu doen om minder water te verbruiken?’ 

- “Ga naar de padlet en voeg je ideeën toe.” https://padlet.com/r0612975/vhpevn3qwkvs3i8j 

Antw: meer tweedehandskleding kopen, meer Belgische producten kopen, minder nieuwe 

kledij kopen, herstel kledij, minder vaak je kledij wassen, oude kledij naar de kringwinkel 

brengen,  minder lang douche, minder vaak een ligbad nemen ... 

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen starten de powerpointpresentatie met instructie. Ze openen de powerpoint door hier 

twee keer op te klikken. Om van dia te wisselen, klikken ze éénmaal op de dia. Als ze de ingesproken 

instructie willen beluisteren, klikken ze éénmaal op het pijltje bij de bijbehorende dia.  

  

https://padlet.com/r0612975/vhpevn3qwkvs3i8j
https://padlet.com/r0612975/vhpevn3qwkvs3i8j
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Slot  
Klassikaal 

Wat hebben de leerlingen onthouden van het filmpje? De leerlingen vullen per twee oef. 3 op p.21-

22 in. Nadien verbeter je klassikaal de oefening.  

Antwoorden:  

a) Eten koken, kleren wassen, drinken, kledij maken, transportmiddelen, papier ... 

b) Katoenplantage – irrigatie – textielfabriek – transport – katoenplantage  

c) 270 emmers 

d) Er zal steeds minder water zijn in de rivieren. De rivieren zullen na verloop van tijd uitdrogen.  

e) 2de handskleding kopen, kledij herstellen, minder lang douhen, minder nieuwe kledij kopen, 

kledij minder wassen ... 

Als extra kunnen de leerlingen hun eigen watervoetafdruk berekenen op p.23. De leerlingen lezen 

individueel de stellingen en kiezen de meest correcte stelling. Ze omcirkelen op de volgende pagina 

het aantal dat achter de stelling staat. Daarna tellen ze de badkuipen op en vullen ze dit onderaan in. 

Ze vergelijken hun resultaat met het streefdoel.  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen vullen na het bekijken van de powerpoint de vragen individueel in.  
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Les 5: Soldenprijsjes 

Leerplandoelen  
OVSG 

- WI-GK.ORD.14.2 De lln. kunnen decimale breuken omzetten in procenten en omgekeerd. 

- WI-GK.FTI.7.4 De lln. kunnen met een procent weergeven of als een procent interpreteren: 

een verandering (stijging of daling). 

- WI-BEW.VERH.4.2 De lln. kunnen een verhouding omzetten in een breuk of een procent en 

omgekeerd. Ze kunnen ook een procent berekenen. 

ZILL 

- WDgk4 Inzicht verwerven in breuken, kommagetallen, procenten en hun onderlinge relatie.  

i. De gelijkwaardigheid van breuken, kommagetallen en procenten onderzoeken en 

vaststellen in betekenisvolle situaties - omzettingen maken in betekenisvolle 

situaties. 

ii. Eenvoudige procenten lezen, schrijven, op een getallenlijn plaatsen en berekenen en 

het symbool % lezen en gebruiken. 

iii. Een procent interpreteren en gebruiken: 

als een deel van een hoeveelheid 

als een verhouding 

en daarbij de term procent kennen en gebruiken 

GO 

 

- 3.1.27 De symbolen  .  /  en % kunnen gebruiken. 

- 3.1.24 Procenten in breuken kunnen omzetten. 

- 3.1.25 Een procent van een getal kunnen berekenen en omgekeerd. 

Doelen van de les 
- De leerlingen kunnen een eenvoudige breuk omzetten naar een procent. (1/2, ¼, 

1/5, 1/10) 

- De leerlingen kunnen enkele procenten van een geheel getal berekenen. (50%, 25%, 

10%, 20%) 

- De leerlingen kunnen verwoorden wat solden zijn.  

Extra doelen 
- De leerlingen kunnen de soldenprijs van verschillende producten berekenen.  

Beginsituatie  
- De leerlingen weten wat procenten zijn. 

- De leerlingen hebben nog niet vaak gerekend met procenten.  

- De leerlingen worden regelmatig geconfronteerd met begrippen zoals procenten en 

solden.  

- De leerlingen kunnen vlot rekenen met breuken.  

Materiaal 
- Werkbundel 
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Lesverloop 

Inleiding 
Klassikaal 

De leerlingen nemen p. 25 in hun werkbundel. Bespreek klassikaal enkele vragen over procenten. 

Lkr:  

- “In welke situaties ben je al procenten tegen gekomen?” 

Antw: in de winkel, bij testresultaten ... 

- “Wat wordt er bedoeld als je 70% op je rapport hebt behaald?” 

Antw: Je behaalde gemiddeld 70 punten op 100. 

- “Wat wordt er bedoeld als je in een reclamebundel ziet dat je een korting van 20% 

krijgt?” 

Antw: Er zal 20% van de originele prijs worden afgetrokken. 

- “Wat bedoelt je vader als hij zegt dat je 5% opslag zal krijgen?” 

Antw: Je zakgeld zal met 5% stijgen. 

- “Wat betekent het als er 85% van de leerlingen mee naar het zwembad gaan?” 

Antw: 85% van het totale aantal leerlingen gaat mee zwemmen, 15% van het totale 

aantal leerlingen blijft thuis.  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen vullen op p.25 zelfstandig oefening 1 in.  

Midden  
Klassikaal  

Lkr:  

Oefening 2 p. 25 

- “Een procent is eigenlijk hetzelfde als een breuk met noemer 100, en hiermee 

kunnen jullie al behoorlijk goed rekenen. “ 

- “Als je 60% behaalt hoeveel punten op 100 heb je dan? “ 

Antw: 60 

- “Kleur nu 60 % van de blokjes.” 

- “Hoeveel is 1%? Zet het eens in een breuk?” 

Oefening 3 p. 26 

- “Neem oefening 3 op p. 26.” 

- “Wat is het geheel in een breuk? En in procenten?” 

Antw: breuk → 1/1, procent → 100% 

- “Wat is ½ in woorden? En in procenten?” 

Antw: de helft, 50% 

- Hoe zeg je 25% in woorden? En in een breuk? 

Antw: één vierde, ¼ of 25/100  

- Hoe zeg je één tiende in een breuk? En in procenten? 

Antw: 1/10 of 10/100, 10% 

Oefening 4 p. 26 
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- “Bij oefening 4 kijk je eerst naar hoeveel het product eerst kostte. Daarna kijk je naar 

hoeveel solden van het product gaan. Je zet de procent om in een breuk. Dan deel je 

het totaalbedrag door de noemer van de breuk. Dat getal vermenigvuldig je door de 

teller van de breuk. Nu weet je hoeveel euro solden je krijgt. Dat antwoord schrijf je 

op. We maken één oefening samen. De rest maak je zelfstandig.” 

Oefening 5 p. 27 

- “Bij deze oefening lees je eerst hoeveel korting er van het kledingstuk ging en de prijs 

die je aan de kassa betaalt. Je zet de korting om in een breuk met teller één. En je 

vermenigdvuldigt de noemer met het bedrag dat je aan de kassa betaalt. Zo krijg je 

de oorspronkelijke prijs. We maken één oefening samen. De rest maak je alleen.  

Als extra kunnen de leerlingen op pagina 27 de extra oefening maken waarin ze de soldenprijs van 

verschillende producten moeten berekenen en nadien de totale kostprijs aan de kassa moeten 

berekenen.  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen kunnen zelfstandig oefeningen 1 tot 5 maken.  

Slot 
Klassikaal  

Als afsluiter van de les maakt elke leerling zelf een vraagstuk onderaan op pagina 27 van de 

werkbundel. Dit vraagstuk moet te maken hebben met het berekenen van een soldenprijs. Ze 

baseren zich op de voorgaande vraagstukken. Wijs de leerlingen erop dat ze bedragen en procenten 

nemen waarmee ze makkelijk kunnen rekenen. De leerlingen lossen op een kladblad hun eigen 

vraagstuk op. Daarna bespreek je klassikaal enkele vraagstukken. Je let bij elk vraagstuk op of er aan 

de afgesproken voorwaarden werd voldaan. Daarna wisselen de leerlingen met hun buur van 

werkbundel en lossen ze elkaars vraagstuk op. Laat de buren elkaars antwoorden daarna verbeteren.  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen maken een vraagstuk voor hun mama, papa, broer, zus ... 
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Les 6: De kleren maken de man. 

Leerplandoelen 
OVSG 

- NL-TBS-02.22 De leerlingen reflecteren op gebruik en betekenis van figuurlijk 

taalgebruik. 

- NL-TBS-02.23 De leerlingen reflecteren op gebruik en betekenis van frequent 

gebruikte spreuken, spreekwoorden en uitdrukkingen. 

ZILL 

- TOtn2 Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij 

taalbeschouwelijke termen gebruiken. Figuurlijk taalgebruik onderzoeken: Woorden 

of woordgroepen die in de letterlijke of de figuurlijke betekenis gebruikt worden. Het 

gebruik en de betekenis van frequent gebruikte uitdrukkingen, en daarbij de term 

‘uitdrukking’ kennen en gebruiken. 

- TOtg1 Plezier beleven aan taal en het spelen met taal. 

GO 

- TBS ET 6.2 ET 7.1* Bereid zijn om te reflecteren op het mondelinge taalgebruik uit de 

eigen of een andere cultuur. 

- TBS ET 6.5 Reflecteren op woordbetekenissen in concrete luistersituaties. 

Doelen van de les 
- De leerlingen kunnen letterlijk taalgebruik van figuurlijk taalgebruik onderscheiden.  

- De leerlingen kunnen een gegeven spreekwoord koppelen aan de correcte betekenis.  

- De leerlingen kunnen bij een spreekwoord het weggelaten woord aanvullen.  

- De leerlingen kunnen enkele spreekwoorden die kledingsstukken bevatten 

opnoemen.  

Extra doelen 
- De leerlingen kunnen zelf een verhaal schrijven waarin ze spreekwoorden 

verwerken.  

Beginsituatie  
- De leerlingen hebben al kennisgemaakt met spreekwoorden en figuurlijk taalgebruik.  

Materiaal  
- Werkbundel 
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Lesverloop 

Inleiding 
Klassikaal  

Herhaal klassikaal wat het verschil is tussen letterlijk en figuurlijk taalgebruik. De kader met definities 

op p. 28 kan hierbij helpen.  

Lkr:  

- “Lees het verhaal ‘De kleren maken de man’ op p. 28 aandachtig. Waar wordt er 

gebruikt gemaakt van figuurlijk taalgebruik? Schrijf deze zinnen onderaan de pagina 

op.” 

Antw:  

• Het scheelde maar een haartje.  

• De schrik zat nog even in mijn benen. 

• Ben je soms met het verkeerde been uit bed gestapt? 

• Vandaag ben ik slechtgemutst. 

• Ik zat met mijn handen in het haar. 

• Wat ben jij snel op je tenen getrapt. 

• We deden allebei of onze neus bloedde. 

• Het leek wel alsof ik twee linkerhanden had.  

Midden  
Klassikaal  

Lkr:  

- “Kijk op de volgende pagina eens naar de spreekwoorden. Wat is de betekenis van 

deze spreekwoorden? Verbind het spreekwoord met de correcte betekenis.” 

Antw:  

• De broek aanhebben. = De baas spelen. 

• Iemand op zijn hemd zitten. = Iemand voor schut zetten.  

• Geen hoge hoed van iets ophebben. = Geen hoge duk van iets hebben.  

• Dat gaan hem boven zijn pet. = Dat kan hij niet begrijpen.  

• Onder één hoedje spelen. = Elkaar bij oneerlijke zaken helpen. 

• Kleren maken de man. = Men wordt vaak op zijn uiterlijk beoordeeld. 

• Het naadje van de kous willen weten. = Iets heel precies willen weten. 

• Met de hoed in de hand komt men door het ganse land. = Beleefdheid is overal 

een goede aanbeveling.  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen maken oefening 3 zelfstandig.  

Slot  
Klassikaal  

De leerlingen die extra willen uitgedaagd worden kunnen als extra op pagina 21 van de werkbundel 

zelf een verhaal maken met enkele spreekwoorden.  

 

Lkr:  
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- “Bij oefening 4 is het de bedoeling dat je de kledingstukken invult in de juiste zin.” 

Antw:  

• De stoute schoenen aantrekken. 

• Slecht gemutst zijn. 

• De aap komt uit de mouw. 

• Van je sokken geblazen worden. 

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen kunnen zelfstandig oefening 4 invullen.  
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Les 7: In de schoenen van een fotograaf.  

Leerplandoelen 
Ovsg 

- MV-MED-OOW-2.2 De kinderen kunnen de audiovisuele media functioneel 

bedienen. 

- MV-MED-CM-3.5 De kinderen creëren nieuwe werkelijkheden door het variëren van 

beelden en/of geluiden. 

- MV-MED-MKL-1.15 De kinderen zien in dat beelden, geluiden en boodschappen een 

subjectieve weergave van de werkelijkheid zijn. 

Zill 

- MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen. 

- MEva2 Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen.  

- MEge4 De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en 

hanteren. 

GO 

- MV 5.3 MV 5.2, 5.3, 5.4; ICT 5 Waarnemingen, ideeën en fantasieën creatief 

vormgeven door gebruik te maken van (audiovisuele) media. 

- 7.1.1 MV 6.5 Genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de  

zelfexpressie in muzische creaties die met behulp van media tot stand zijn gekomen. 

- 7.3.1 MV 5.3; ICT 1-8 Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van 

media. 

Doelen van de les 
- De leerlingen kunnen een fototoestel correct hanteren.  

- De leerlingen kunnen eeen fototoestel bedienen om een creatief idee vorm te geven.  

- De leerlingen kunnen in groep een creatief idee vormgeven.  

Beginsituatie 
- De leerlingen hebben in de les nog niet met fototoestellen gewerkt.  

- De meeste leerlingen zullen thuis al wel een keer met een fototoestel gewerkt 

hebben. 

- De leerlingen hebben het tijdens de lessen nog niet gehad over fototrucage. 

- De leerlingen zullen in reclame of op internet al wel zulke foto’s gezien hebben.  

Materiaal 
- Smartphone per groepje 
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Lesverloop 

Inleiding 
De leerlingen gaan vandaag aan de slag als fotografen. Om hun foto’s extra te doen opvallen, maken 

ze gebruik van fototrucage.  

Klassikaal 

Lkr:  

- “Hoe verspreiden modeontwerpers hun creaties?” 

Antw: Modeshows en fotoshoots 

- “Hoe moeten deze foto’s zijn?” 

Opvallend, mooi ... 

- “Wij gaan vandaag ook fotografen zijn. We proberen onze foto’s zo opvallend 

mogelijk te maken zodat zoveel mogelijk mensen onze foto’s willen zien. Zo kunnen 

we het best reclame maken voor onze kleding.” 

- “Kijk op p. 30 eens naar de voorbeeldfoto’s. Wat is er speciaal aan deze foto’s? Wat 

is het geheim achter deze foto’s?” 

- “De truc is eenvoudig: de vloer wordt de muur en een muur wordt de vloer. Je ligt op 

de vloer en dan lijkt het of je tegen de muur leunt.” 

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen kijken op p. 30 naar de voorbeeldfoto’s.  

 

Midden 
Klassikaal 

De leerlingen worden in groepjes van ongeveer 4-5 leerlingen verdeeld.  

De leerlingen brainstormen in groepjes over verschillende mogelijkheden die ze in beeld zouden 

kunnen brengen. Ze bespreken hoe ze de opstelling moeten maken en waar de fotograaf juist moet 

staan om de foto te nemen.  

Alle groepjes kiezen 4-5 opstellingen die ze gaan uitproberen. Het is de bedoeling dat elke leerling 

van het groepje eens de foto heeft kunnen nemen. De leerlingen kunnen in hun groepjes aan de slag 

met het stappenplan op p. 31. 

 

Zelfstandig (coronacrisis) 

Op p. 31 vinden de leerlingen een volledig stappenplan dat ze zelfstandig kunnen doorlopen om de 

foto’s tot een goed einde te brengen.  
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Slot  
Klassikaal  

Alle foto’s worden getoond en besproken op het digibord. Je print voor elke leerling enkele foto’s af. 

Die kunnen ze in hun werkbundel kleven.   

Lkr:  

- “Is de truc leuk gevonden?” 

- “Is de trucage goed in beeld gebracht?” 

- “Waar staat de fotograaf?” 

- “Is het creatief?” 

- “Welke groepjes vonden dit een moeilijke opdracht?” 

- “Welke groepjes vonden dit een makkelijke opdracht?” 

- “Wie had er veel ideeën?” 

- “Als je deze foto in een tijdschrift ziet, valt de foto dan op?” 

 

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen vragen aan hun ouders om enkele foto’s af te printen zodat ze het in hun werkbundel 

kunnen kleven.  
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Les 8: Les vêtements 

leerplandoelen  
OVSG 

- FR-SCH-06.03 De leerlingen schrijven een tekst foutloos over. 

- FR-LUI-03.08 De leerlingen selecteren gevraagde informatie uit narratieve teksten. 

- FR-SCH-06.05 De leerlingen stellen een tekst samen aan de hand van grammaticaal 

correct aangereikte bouwstenen en schrijven deze tekst foutloos over. 

ZILL 

- TOsf2 Een boodschap in het Frans foutloos kopiëren in betekenisvolle situaties. 

- TOmf1 Een voor hen bestemde mondelinge boodschap in het Frans begrijpen. 

- TOsf3 Een eenvoudige, functionele boodschap in het Frans schrijven door aan te 

vullen met gegeven woorden of samen te stellen aan de hand van aangereikte 

bouwstenen. 

GO 

- 5.19 SCHRIJVEN OP KOPIËREND NIVEAU De leerlingen kunnen een tekst foutloos 

overschrijven. 

- 5.3 LUISTEREN OP BESCHRIJVEND NIVEAU De leerlingen kunnen de gevraagde 

informatie selecteren uit informatieve teksten en narratieve teksten. 

- SCHRIJVEN OP BESCHRIJVEND NIVEAU De leerlingen kunnen aan de hand van 

aangereikte bouwstenen een tekst samenstellen. 

Doelen van de les  
- De leerlingen kunnen nieuwe Franse woordenschat foutloos overschrijven.  

- De leerlingen kunnen een eenvoudige zin structureren als ze de zinsdelen krijgen.  

Extra doelen 
- De leerlingen kunnen de geleerde woordenschat gebruiken in enkele spelletjes.  

Beginsituatie 
- De leerlingen kennen de woordenschat van kleren in het Frans nog niet.  

- De leerlingen kennen de Franse vertaling van de kleuren.  

Materiaal 
- Werkbundel  
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Lesverloop 

Inleiding 
Klassikaal  

Laat aan de leerlingen een liedje horen waar de nieuwe woordenschat van deze les in voorkomt.  

https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4  

Lkr:  

- “Waarover gaat dit lied?” 

- “Welke woorden herkenden jullie?” 

- “Welke woorden kenden jullie al?” 

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen vinden op p. 33 van hun werkbundel een QR-code en een link naar het liedje. Ze 

beluisteren dit 

Midden 
Klassikaal 

Je overloopt mondeling alle woorden met Nederlandse  vertaling zodat de leerlingen de uitspraak 

van de woorden goed kunnen inprenten. Daarna nemen de leerlingen de woordenschat er zelf bij en 

herhaal je de woordenschat terwijl de leerlingen de leerstof lezen.  

Vervolgens kunnen de leerlingen aan de slag met het overschrijven van de Franse vertalingen. Wijs 

hen op bijzonderheden in de spelling van de woorden.  

- Le caleçon 

- Les chaussettes 

- Les chaussures 

- Le pull 

- Le chapeau 

- L’écharpe 

- Les lunettes 

Lkr:  

- “Nadat je alle woorden hebt overgeschreven, maak je oefening 3 in je werkbundel op 

p. 34. Je kijkt naar de prent en dan kies je bovenaan welk woord dit in het Frans is. Je 

schrijft dit woord dan over onder de prent.” 

- “Bij oefening 4 op de volgende pagina moet je eerst de zinsdelen lezen. Je plaatst 

nadien deze in de correcte volgorde. Dan denk je na over welke leerling deze 

beschrijving zou kunnen zijn. Je schrijft de naam van die leerling op.  

Zelfstandig (coronacrisis) 

Na het beluisteren van het lied schrijven de leerlingen de Franse woorden over op p. 33 van de 

werkbundel. Nadien maken ze oefening 3 en 4.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4
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Slot  
Klassikaal  

De leerlingen kunnen via de link of de QR-code op p. 35 van de werkbundel testen hoeveel ze hebben 

onthouden van de woordenschat. Dit kan zowel via het digibord klassikaal gebeuren als individueel 

of per twee op een tablet.  

Zelfstandig (coronacrisis) 

De leerlingen kunnen via de link of de QR-code op p.35 van de werkbundel testen hoeveel ze hebben 

onthouden van de woordenschat.  

 

 

 

 


