THEMA KLEDING

INTRODUCTIE
Deze bundel bevat verschillende lessen rond het thema kleding. Het totaal van deze lessenreeks zou
450 minuten zijn. Je kan de hele bundel gebruiken in je klas of een enkele les hieruit als los element
gebruiken.
Per les staan de leerplandoelen, lesdoelen, materialen, beginsituatie, differentiatie, evaluatie,
inhoudelijke stappen en inhoudelijke essentie uitgeschreven.
Als rode draad voor dit thema zou je een waslijn in de klas kunnen hangen. Per les kan je er een
kledingstuk aanhangen dat binnen de les past.
Bijvoorbeeld:
- Tijd: Een oud hemd.
- Taal: Een T-shirt met tekst op.
- Beeld: Papieren hoedje.
- Wiskunde: Een T-shirt uit de solden met ‘%’ in het midden.
- Frans: Een trui met Frans opschrift.
- Mens en maatschappij: Een Afrikaans masker.

Veel leerplezier!
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LES 1 TIJD EN TAAL: KLEDING DOORHEEN DE JAREN
Korte omschrijving van de kern:
De leerlingen krijgen per groep een tekst uit de geschiedenis van kleding. Daaruit moeten ze hoofd- en
bijzaken kunnen onderscheiden. Elke groepje wordt expert van haar onderdeel. Ze vatten het zelf kort
samen. Als alle groepjes klaar zijn komen ze chronologisch voorbrengen wat ze zelf hebben
samengevat. Ze leren van elkaar de geschiedenis van de kleding.
Leerplandoelen:
ZILL:
- TOsn1: Een schriftelijke boodschap verwerken
o verbinden met voorkennis over teksten en tekststructuren, over woordsoorten en
woordbetekenissen …
o belangrijke woorden, zinnen, beelden, relaties … markeren in de boodschap
o relaties in de boodschap ontdekken (oorzaak-gevolg, middel-doel, deel-geheel,
verwijsrelaties)
o overleggen met anderen over de conclusie van de boodschap
o reflecteren over de gebruikte leesstrategieën
- OWti5: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de
kennis erover evolueert in de tijd
o waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe dagelijkse gebruiksvoorwerpen,
technische systemen, kleding, gebouwen ... evolueren in de tijd.
- OWna3: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe mensen voor hun
levensbehoeften sterk afhankelijk zijn van de natuur
o onderzoeken en illustreren hoe de mens afhankelijk is van grondstoffen uit de natuur.

OVSG:
- NL-LEZ-DV-D03-06-09: De leerlingen kunnen de hoofdgedachte afleiden in teksten die
handelen over één thema en waarin niet alle zinnen betrekking hebben op dat thema. Ze
kunnen de hoofdgedachte in één zin formuleren en de minder belangrijke zinnen 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.
GO!:
-

-

1.2.2. Op basis van voor hen bestemde narratieve en artistiek-literaire teksten:
o de hoofdgedachte afleiden;
o conclusies formuleren;
o de bedoeling van de hoofdpersoon uit zijn handelingen afleiden;
o de afloop voorspellen;
o een vergelijking afleiden;
o oorzaak-gevolgrelaties afleiden;
o middel-doelrelaties afleiden;
o de chronologie afleiden;
3.4.5. Actuele toestanden die voor kinderen herkenbaar zijn, aan de hand van gepaste
bronnen, in hun historische ontwikkeling illustreren. Bijv. onderwijs, mode, techniek,
vrijetijdsbesteding ...

Lesdoelen:
De leerlingen kunnen hoofd- en bijzaken in een tekst onderscheiden en aanduiden.
De leerlingen kunnen een tekst die ze gelezen hebben in eigen woorden samenvatten.
De leerlingen kunnen de geschiedenis van kleding verwoorden.
De leerlingen kunnen de historische ontwikkeling van kleding illustreren.
De leerlingen kunnen illustreren hoe de mens afhankelijk is van grondstoffen uit de natuur.
Beginsituatie:
De leerlingen hebben al eerder hoofd- en bijzaken in een tekst moeten onderscheiden. Dit is een
nieuwe tekst. De leerlingen kennen de historische periodes.
Differentiatie:
De eerste 3 delen van de tekst zijn eenvoudigere, korte teksten. Dit kunnen de taalzwakkere leerlingen
zelfstandig lezen. De laatste 2 delen zijn moeilijkere en langere teksten. Deze teksten zijn voor de
taalsterke leerlingen in de klas. Laat ze per 2/3 werken.
In de grote hoofdstukken is het ook iets moeilijker om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
Materiaal:
Teksten 1-10: de geschiedenis van kleding.
Woordenboeken.
per 2 een enveloppe met de foto’s die ze chronologisch moeten leggen.
Evaluatie:
Tijdens het voorbrengen van de groepjes kan je aan de hand van de inhoudelijke essentie evalueren of
de leerlingen de hoofd- en bijzaken hebben kunnen onderscheiden.
Na alle presentaties van de leerlingen zou je eventueel ook een kleine toets kunnen afleggen.
Inhoudelijke stappen:
- Oriëntatie + groepsverdeling
- Verwerken van de tekst + samenvatten
- Voorbrengen belangrijkste punten uit de tekst + luisteren naar elkaar
- Juiste volgorde foto’s
Inhoudelijke essentie:
Per hoofdstuk
1.

Kleding uit de prehistorie tot ca. 4000 jaar voor Christus

o
o
o

Haren bij elkaar door knopen en vlechten
Schoenen en mutsen van dierenhuiden
Stoffen van wol of vlas

2. Kleding van de Egyptenaren ca. 4000 – 1000 jaar voor Christus
o Plantaardige vezels. Wol was verboden, omdat in een levend dier een god kon wonen.
o Sandalen werden gemaakt van palmbladeren
o De eerste sierraden van kostbare materialen (mannen en vrouwen dragen sierraden)
o Henna als make-up
3. Kleding van de Grieken ca. 1000 – 100 jaar voor Christus
o Vrouwen maakten kleding: weven, spinnen en verven
o 2 belangrijke kledingstukken: mantel en kleed
o Winter: wol - zomer: linnen
o Verschil mannen en vrouwen
4. Kleding van de Romeinen ca. 700 voor tot 400 na Christus
o Aan je kleding was duidelijk te zien of je arm/rijk was of vrij/slaaf.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

o In de haren van de vrouwen zitten veel diademen en parels.
Kleding uit de middeleeuwen, uit de periode van de romaanse en gotische stijl 1100 – 1500
o Kleding werd belangrijker
o Kleding man en vrouw heel verschillend
o Ontstaan korset
o Ontstaan harnassen
Kleding uit de renaissancestijl 1450 – 1600
o Spletenmode
o Twee soorten mannenkleding: erg breed en korte ballonbroekjes met sleten op
strakke kousen
Kleding uit de barok & rococo stijl 1550 - 1780
o Dure stoffen, kostbare sieraden, vele versieringen, borduursels en kant werden
gebruikt voor kleding van mannen en vrouwen
o De kleding van de vrouw was niet meer zo breed en stijf. Wel werd ze steeds meer
versierd met kant.
o De kleding van de man was erg elegant en vaak meer versierd dan de kleding van de
vrouw
Kleding uit de negentiende eeuw
o De kleding uit de tijd van Napoleon wordt de empire kleding genoemd
o Mannenkostuum
o Kledingindustrie: fabrieken
Kleding na de tijd van Napoleon
o De eerste naaimachines
o Paardenhaar werd gebruikt in kleding
o Hoeden en mutsen waren versierd met bloemen, kant, linten en veren
o Man: stijver, donkerder, een stok, horloge en knopen op vest
Kleding van de twintigste eeuw ca. 1900 tot heden
o Parijs als stad van de mode
o Ontstaan uniseks
o Speciale kleding voor de jeugd ontworpen
o Vrijetijdskleding
o Meer aandacht besteed aan mannenkleding

LESVERLOOP
75 minuten

Oriëntatiefase: 5 min
Bespreking van kleding die de leerlingen nu zelf aan hebben. Link leef-en belevingswereld van
kinderen: Wat vind jij belangrijk als je kleding koopt of aandoet? Welke kleren draag je het liefst? Is er
een verschil tussen de kleren van jongens en meisjes? Is er een verschil tussen de kleren van jouw
oma/opa en die van jou? Als je foto’s van vroeger ziet, wat zie je dan aan de kleding?
We bespreken grote verschillen.
Verwoord het doel van de les: Vandaag gaan we de geschiedenis van de kleding doorheen de jaren
bekijken. Jullie krijgen een tekst over kleding uit een bepaalde periode. Jullie moeten in die tekst zelf
hoofd- en bijzaken gaan onderscheiden. Vervolgens presenteer je aan de rest van de klas wat de
belangrijkste kenmerken zijn van kleding uit die periode.
Leerfase 1: 30 min
Experten groepen: De leerlingen krijgen per 2/3 een tijdsperiode (hoofdstuk). Ze lezen dit grondig
door, onderscheiden hoofd- en bijzaken en vatten tot slot hun deeltje kort samen. Ze verdelen de
tekst en bereiden hun presentatie voor.
Leerfase 2: 30 min
De leerlingen komen per 2/3 hun presentatie voorbrengen aan de rest van de klas. Zo overlopen de
leerlingen zelf de geschiedenis van de kleding. Zorg ervoor dat iedereen aan het woord komt. Als je
informatie mist, stel je nog bijvragen.
Leerfase 3: 5 min
Als laatste opdracht krijgen de leerlingen per 2/3 een enveloppe met foto’s van kleding. Ze moeten de
foto’s chronologisch van oud naar nieuw leggen. Dit controleer je klassikaal.
Slotfase: 5 min
Aan de hand van de foto’s die in volgorde liggen kan je nog eens kort de belangrijkste kenmerken zien
van de kleding doorheen de jaren.
Bijlage 1: tekst de geschiedenis van kleding
Bijlage 2: foto’s op chronologische volgorde

LES 2 NEDERLANDS: LEENWOORDEN KLEDING
Korte omschrijving van de kern:
De leerlingen gaan aan de slag met leenwoorden rond kleding. Ze zoeken hiervoor synoniemen en
gaan er op een speelse manier mee aan de slag.
Leerplandoelen:
ZILL:
- TOsn2: Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen
o Ontsleutelen van:
§ frequent gebruikte vreemde woorden en leenwoorden
- TOtn2: Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij
taalbeschouwelijke termen gebruiken
o Verbanden tussen woordbetekenissen onderzoeken:
§ woorden die verwijzen naar hetzelfde voorwerp, kenmerk of dezelfde
handeling, en daarbij de term ‘synoniem’ kennen en gebruiken

OVSG:
- NL-SPR-DV-D03-02-01: De leerlingen kunnen in een zin een woord door een synoniem
vervangen
GO!:
-

1.2.2 68 Vaak voorkomende leenwoorden verklanken. (herhalen)
1.2.3 72 Leenwoorden uit het Engels of Frans correct schrijven (bv. interview). (bereiken)

Leerdoelen:
De leerlingen kunnen leenwoorden i.v.m. kleding ontsleutelen.
De leerlingen kunnen leenwoorden uit het Frans en Engels correct schrijven.
De leerlingen kunnen leenwoorden die met kleding te maken hebben correct verklaren.
De leerlingen kunnen leenwoorden door een synoniem vervangen.
Beginsituatie:
De leerlingen weten wat leenwoorden en synoniemen zijn. Veel woorden kennen ze al. Enkele
woorden kunnen nog nieuw zijn.
Materiaal:
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=_BVX2cMgBpc
Tablets: per 2 leerlingen 1 tablet.
bijlage 1: tekst 1 en 2
bijlage 2: QR kode kruiswoordraadsels 1 en 2
bijlage 3: memoriespel
Woordenboeken
Differentiatie:
Je maakt een miniklas voor de taalzwakkere leerlingen. Opdracht 1 doe je met het groepje samen.
Opdracht 2 doen ze zelfstandig en ze kunnen gebruik maken van een woordenboek. Oefening 3 doen
jullie ook weer samen.
Sterke leerlingen doen alle opdrachten zelfstandig en corrigeren deze ook zelf met een
verbetersleutel.

Evaluatie:
De leerlingen kunnen aan de hand van verbetersleutels hun opdrachten zelf verbeteren. Je zou de
laatste oefening ook als evaluatie kunnen gebruiken. De online oefeningen worden direct verbeterd.
Inhoudelijke stappen:
- Instructiefilmpje
- Memoriespel leenwoorden - synoniemen
- Oefening 1 zoek de leenwoorden in de tekst
- Oefening 3 kruiswoordraadsel op tablet
- Afronding memoriespel
Inhoudelijke essentie:
Inheems woord = woord dat in alle opzichten tot onze taal behoort en bestaat uit klanken die tot het
Nederlandse spraaksysteem behoren.
Neologisme = nieuw gevormd woord dan wel een bestaand woord gebruikt in een nieuwe betekenis.
Leenwoord = een woord dat door een taal is ontleend aan een andere taal.

àVerwoord vaak de woorden ‘synoniemen’ en ‘leenwoorden’
àLet op schrijfwijze en uitspraak van leenwoorden
T-shirt = Leenwoord uit het Engels voor kledingstuk met korte mouwen tot aan je buik.
Garderobe = Leenwoord uit het Frans kleerkast.
Blouse = Leenwoord uit het Engels voor luchtig topje met korte of lange mouwen.
Portefeuille = Leenwoord uit het Frans voor portemonnee.
Ceintuur = Leenwoord uit het Frans voor riem.
Colbert = Leenwoord uit het Frans voor jasje (meestal voor mannen).
Blazer = Leenwoord uit het Engels voor kostuumvest.
Pumps = Leenwoord uit het Engels voor ballerina’s met een hak onder.
Sacoche = Leenwoord uit het Frans voor handtas dat wij gebruiken in het dialect.
Capuchon = Leenwoord uit het Frans voor kap/muts.
Jeansbroek = Leenwoord uit het Engels voor spijkerbroek.

LESVERLOOP
50 minuten

Oriëntatiefase: 10 min
Bekijk klassikaal het instructiefilmpje van de verschillende woordsoorten (bijlage). Daarna bespreek je
kort welke leenwoorden de leerlingen nog kennen.
Verwoord het doel van de les: Deze les gaan we naar leenwoorden kijken binnen het thema kleding.
Leerfase 1: 20 min
4 sporenbeleid: Deel je klas op in 4 groepen.
Rood: Taalsterke leerlingen. Geel: Taalsterke leerlingen die hulp krijgen om te starten. Blauw:
Taalzwakke leerlingen. Groen: Heel taalzwakke leerlingen die veel hulp nodig hebben.
Je leest als leerkracht tekst 1 voor aan groep geel, blauw en groen. Zij luisteren en volgen mee op hun
blad. Ze duiden nog niets aan. Als je klaar bent met voorlezen kunnen groep geel en blauw zelfstandig
verder. Je gaat als leerkracht helpen bij de groene groep.
Rode groep: Kunnen werkblad 2 volledig zelfstandig maken. Ze verbeteren zelfstandig
Gele groep: Luisteren mee naar de tekst en beginnen daarna werkblad 2 volledig zelfstandig te maken.
Ze verbeteren zelfstandig
Blauwe groep: Luisteren mee naar de tekst en beginnen daarna werkblad 1 zelfstandig te maken. Ze
verbeteren zelfstandig en de leerkracht leest dit na.
Groene groep: Luisteren mee naar de tekst en maken samen met de leerkracht de oefeningen. Ze
verbeteren zelfstandig en de leerkracht leest dit na.
Leerfase 2: 15 min
Rode en gele groep: Maken kruiswoordraadsel 2 (QR code 2) Zijn deze leerlingen klaar, dan kunnen ze
zelf nog op zoek gaan naar leenwoorden die ze kennen. Laat ze bij elk leenwoord ook weer een
synoniem schrijven. Ze kunnen hier een woordenboek gebruiken.
Blauwe en groene groep: maken kruiswoordraadsel 1 (QR code 1)
à Hier ga je extra ondersteuning bieden.
Afronding: 5 min
Daarna krijgen alle leerlingen een kaartje. Daarna moeten ze hun synoniemvriendje gaan zoeken in de
klas. Ze mogen niet roepen door de klas. Ze moeten anderen aanspreken om te vragen wat er bij hen
op het kaartje staat. (bijlage 5)
Bijlage 3: teksten 1 en 2
Bijlage 4: QR-code kruiswoordraadsels 1 en 2
Bijlage 5: memoriekaartjes

LES 3 BEELD: KLEDING MAKEN
Korte omschrijving van de kern:
De leerlingen maken in groepjes kleding. Ze zorgen ervoor dat de kleding echt gedragen kan worden
door iemand van de groep. De kleding die ze in groepjes maken, komt uit de verschillende periodes
waarin kleding erg veranderd is. Tijdens een modeshow op het einde van de les herhaal je de
geschiedenis van de kleding. (Les 1)
Leerplandoelen:
ZILL:
- MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te
drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen
o Beeld:
§ Verkennen en onderzoeken van (complexere) constructie- en
verbindingstechnieken met (nieuwe) materialen - verder verkennen van
textiel maken en toegepast vormgeven (o.a. kostuums maken) - verkennen
van (complexere/nieuwe) textielbewerkingstechnieken
- MUva1 Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen
o Aanwezige talenten en kwaliteiten complementair inzetten, richting (regie) kunnen
geven en volgen in functie van een gemeenschappelijk muzisch doel en daarbij
verbondenheid creëren

OVSG:
- MV-BLD-OM-3.8 Kinderen kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijk werkstuk.
- MV-BLD-OM-3.5 Kinderen kunnen uit de reeds verkende middelen (materialen, hulpmiddelen,
beeldelementen) bewust kiezen en combinaties maken om het eigen werk expressiever te
maken, de zeggingskracht te vergroten.
- MV-BLD-OM-3.3 Kinderen kunnen de hulpmiddelen in functie van de gewenste vormgeving
kiezen en hanteren: dragers, hechtingsmaterialen, gereedschappen.
GO!:
-

4.1.1.7 Een vorm voorstellen d.m.v. volumes (3D).
4.1.2. 25 Experimenteren met materialen, gereedschappen en technieken.
4.5.2. 4 Bereid zijn om te reflecteren en te communiceren over muzische expressie.

Lesdoelen:
De leerlingen kunnen samenwerken aan hun kledingstuk.
De leerlingen kunnen verschillende technieken en materialen gebruiken om hun kledingstuk te
ontwerpen.
De leerlingen kunnen creatief aan de slag gaan met kranten.
De leerlingen kunnen verschillende verbindingstechnieken uitproberen.
De leerlingen kunnen hun talent inzetten binnen hun groep.
De leerlingen communiceren en reflecteren over hun muzisch werk en hun muzische expressie.
Beginsituatie:
De leerlingen hebben wekelijks een les beeld. Ze moeten geen vaardigheden of technieken
kunnen/kennen om deze beeldactiviteit tot een goed einde te brengen.
De leerlingen hebben les 1 al gehad. Ze weten welke kleding er werd gedragen in bepaalde periodes.

Differentiatie:
Je geeft leerlingen de opdracht om kledingstukken te ontwerpen uit bepaalde periodes. De ene
periode is al moeilijker dan de andere. Je kan de ‘muzisch vaardige’ kinderen een moeilijkere opdracht
geven. (Middeleeuwen, tijd van Napoleon)
Materiaal:
- Kranten, verschillende stoffen, aluminiumfolie, karton, houten latjes, kosteloos materiaal
(dopjes, kurk, …)
- Verschillende bindingsmaterialen: Nietjes + nietjesmachine, lijm, plakband, schildertape, Duck
tape, ijzerdraad, touw
- Foto’s van kleding uit de verschillende periodes
- tablets
Evaluatie:
Op het einde van de les is er een modeshow. De leerlingen verwoorden het proces dat ze doorlopen
hebben en showen hun gemaakt werk. Vraag naar dingen die ze hebben bijgeleerd.
Inhoudelijke stappen:
- Experimenteren, onderzoeken wat je met kranten allemaal kan doen
- Ontwerpen van kledij
- Opruimen
- Modeshow
Inhoudelijke essentie:
Zet de leerlingen aan om verschillende verbindingstechnieken te gebruiken. Bied hen verschillende
materialen aan.
Zorg ervoor dat de leerlingen allemaal inbreng hebben tijdens het ontwerpen en maken van de kledij.
Luister naar iedereen van de groep hoe hij/zij het zou willen doen.
Let op dat de leerlingen samenwerken om kledij van verschillende periodes uit kranten te maken. Zorg
ervoor dat ze hetzelfde doel voor ogen hebben.
Laat de leerlingen zelf aan het werk gaan. Geef impulsen en tips als ze vastlopen.

LESVERLOOP
100 minuten

Oriëntatie + experimenteren: 20min.
Toon de afbeeldingen van bijlage 2 terug op het bord. Herhaal kort uit welke periodes de foto’s zijn.
Leg daarna de verschillende materialen en verbindingsmaterialen in het midden van de tafel. Leg het
doel van de les uit en laat de leerlingen individueel experimenteren met het materiaal. Laat ze om te
experimenteren accessoires maken.
- Wat kunnen we met het materiaal allemaal doen? (Plooien, proppen, knippen, scheuren,
oprollen, draaien, knopen, …)
- Welk verbindingsmateriaal kan je gebruiken?
- Welk verbindingsmateriaal doet wat? Wat is stevig? Wat kan je bewerken?
- …
Leerfase 1: 10 min
Laat ze alles weer naar voor brengen en verdeel ze in groepjes. Geef ze per groep een periode en wat
informatie over de kleding uit die tijd. Geef wat voorbeelden, inspiratie hoe de leerlingen kleding
zouden kunnen maken uit papier. Geef per groep een tablet. Zo kunnen de leerlingen zelf nog
voorbeelden zoeken uit hun gekregen periode.
à Laat ze eerst brainstormen: wat willen ze maken? Laat ze eventueel schetsen wat ze willen doen.
Leerfase 2: 40 min
In deze fase wordt de kleding ontworpen. De leerlingen gaan in hun groep met de verschillende
materialen aan de slag en voeren hun plannen/schetsen uit. Ga rond bij de verschillende groepen en
geef tips/impulsen/opmerkingen. Hou de samenwerking van de groep goed in het oog. Zorg ervoor
dat iedereen bezig is aan het doel van de groep.
Afronding: 20 min
Ruim alles netjes op. Zorg ervoor dat er niets meer op de tafels ligt en dat er plaats is voor een
‘catwalk’.
Zorg ervoor dat van elke groep een model kan tonen wat ze gemaakt hebben.
Laat de leerlingen chronologisch van oud naar nieuw de modeshow lopen. Verwoord de belangrijkste
kenmerken van kleding uit die tijd. Laat ze per groep kort het proces verwoorden van hun groepswerk.
Laat ze ook verwoorden hoe de samenwerking ging.

LES 4 WISKUNDE: PROCENTEN, KOMMAGETALLEN EN BREUKEN IN DE
WASMACHINE
Korte omschrijving van de kern:
De leerlingen gaan aan de slag als journalist en maken een artikel rond een bevraging over kleding. De
leerlingen verwerken de gegevens in zinnen waarbij ze kommagetallen, breuken, verhoudingen en
percenten verwerken in hun tekst. Wie klaar is maakt daarna zelfstandig nog oefeningen.
Leerplandoelen:
ZILL:
- WDgk4: Inzicht verwerven in breuken, kommagetallen, procenten en hun onderlinge relatie
o Breuken lezen, schrijven en berekenen als een verhouding, onder meer als aanduiding
voor een kans en daarbij de term verhouding en kans kennen en gebruiken
o Een procent interpreteren en gebruiken:
§ Als een deel van een hoeveelheid en daarbij de term procent kennen en
gebruiken
§ Als een verhouding en daarbij de term procent kennen en gebruiken
o Eenvoudige procenten lezen, schrijven, op een getallenlijn plaatsen en berekenen en
het symbool % lezen en gebruiken.
o De gelijkwaardigheid van breuken, kommagetallen en procenten onderzoeken en
vaststellen in betekenisvolle situaties - omzettingen maken in betekenisvolle situaties.

OVSG:
- DL-WI-GET-04.22 - De leerlingen kunnen eenvoudige breuken, decimale breuken,
kommagetallen en procenten naar elkaar omzetten.
- DL-WI-GET-05.10 - De leerlingen kunnen een verhouding met een procent weergeven of als
een procent interpreteren.
- DL-WI-GET-17.06 - De leerlingen kunnen een verhouding omzetten in een breuk of een
procent en omgekeerd. Ze kunnen ook een procent berekenen.
GO!:
-

3.1.23 - Breuken in procenten kunnen omzetten en eenvoudige procenten kunnen lezen,
noteren, ordenen en op een getallenas plaatsen.
3.1.24 - Procenten in breuken kunnen omzetten.
3.1.25 - Een procent van een getal kunnen berekenen en omgekeerd.
3.1.38 - De zakrekenmachine kunnen gebruiken bij het doorzien en hanteren van
rekenstrategieën; de relatie breuk- kommagetal en procent.

Lesdoelen:
De leerlingen kunnen een percent interpreteren en als operator gebruiken.
De leerlingen kunnen percenten, kommagetallen en breuken op een getallenas plaatsen.
De leerlingen kunnen de gelijkwaardigheid van breuken, kommagetallen, percenten en verhoudingen
inzien en verduidelijken door omzetting.
Beginsituatie:
Wat de leerlingen al kunnen:
Het begrip percent als verhouding op 100 verwoorden.
Eenvoudige percenten omzetten naar breuken en omgekeerd.
De relatie tussen eenvoudige breuk – decimale breuk – kommagetal – percent verwoorden.
Percent omzetten als verhouding, als deel van, als een kans.
Rekenen met percenten.

à Vraag vooraf aan je collega’s of de leerlingen kort 5 minuutjes in de klas wat vraagjes mogen
komen stellen i.v.m. de kleding die de leerlingen in hun klas op dat moment dragen.
Differentiatie:
Maak heterogene groepjes zodat de leerlingen elkaar kunnen helpen. Er zijn 2 verschillende niveaus
voor de oefeningen. Voor leerlingen die het moeilijk vinden kan je het schema gelijkwaardigheid
tussen percent, breuk, kommagetal en verhoudingen aanbieden (Bijlage 6)
Materiaal:
- Instructiefilmpje: https://youtu.be/YdHD4PhfI3A
- Pen en papier
- Schrijfplank
- Zakrekenmachine
- Schema gelijkwaardigheid (bijlage 6)
- Vragenlijsten (bijlage 7)
- Oefeningen + tablets (Bijlage 8)
Evaluatie:
Je zal de vragenlijsten van elke groep zelf moeten verbeteren. De oefeningen kunnen de leerlingen
zelf verbeteren.
Inhoudelijke stappen:
à Flipped classroom: De leerlingen bekijken thuis een instructiefilmpje voor je deze les geeft.
- Op onderzoek in de verschillende klassen.
- Berekeningen maken en verbanden zoeken met de verzamelde gegevens.
- Oefeningen maken.
- Spel: zoek je groep.
Inhoudelijke essentie:

!

1 op 5, 20 %, 0,20 en " à De leerlingen kunnen dit voor verschillende gegevens doen.
- Percenten, kommagetallen en breuken op een getallenas plaatsen.
- De passende rekenwijze kiezen met betrekking tot percentberekening.
- De gelijkwaardigheid van breuken, kommagetallen, percenten en verhoudingen inzien en
verduidelijken door omzetting.

LESVERLOOP
50 minuten

Oriëntatie + groepsverdeling: 5min.
Korte herhaling: Wat is gelijkwaardigheid? à Laat de leerlingen zelf verwoorden wat ze leerden uit
het filmpje
#
Herhaal het nog kort met een ander voorbeeld: Bv: (30% = 3 op 10 = 0,3 = !$)
Geef het doel van de les:
- De gelijkwaardigheid van breuken, kommagetallen, percenten en verhoudingen inzien en
verduidelijken door omzetting.
Verdeel de leerlingen in groepjes.
Leerfase 1: 20 min.
De leerlingen gaan met de vragenlijsten aan de slag in de verschillende klassen. Na 5-10 minuten
komen de leerlingen terug en krijgen ze een verwerkingsopdracht. Deze opdracht maken ze met hun
groep. Bij deze oefeningen mogen ze een zakrekenmachine gebruiken. (Bijlage 7)
Leerfase 2: 20 min.
Groepen die klaar zijn krijgen daarna individueel nieuwe oefeningen. Hier kan je differentiëren naar
niveau. (Bijlage 8: reeks 1 = gemiddeld, reeks 2 = moeilijker) De leerlingen verbeteren deze oefeningen
zelf. Maak eventueel een miniklas voor leerlingen die de inhoud nog niet volledig begrepen hebben.
Leerlingen die snel klaar zijn kan je eventueel de beide oefeningenreeksen laten maken.
Afronding: 5min.
Spel: zoek je groep. Iedereen krijgt een kaartje. (Bijlage 9) Dezelfde hoeveelheden moeten elkaar gaan
zoeken. Bv: een kaartje met 20% moet bij een kaartje met 1/5, 0,20 en 1 op 5.
Bijlage 6: schema gelijkwaardigheid
Bijlage 7: vragenlijsten
Bijlage 8: oefeningen
Bijlage 9: zoek je groep

LES 5 FRANS: QU’EST-CE QUE TU AIMES PORTER?
Korte omschrijving van de kern:
De leerlingen beluisteren en lezen verschillende tekstjes over kleding met bijvoegelijke naamwoorden
en aanwijzende voornaamwoorden. Daarna bespreken ze samen welke kleding ze zelf dragen en graag
aandoen. Tot slot maken ze nog oefeningen op de bijvoegelijke naamwoorden en kledingstukken.
Leerplandoelen:
ZILL:
- TOsf1 Een voor hen bestemde schriftelijke boodschap in het Frans begrijpen
o Onderwerp bepalen in narratieve teksten
- TOmf2 Beluisterde en/of gelezen teksten in het Frans nazeggen en hardop lezen in
betekenisvolle situaties
- TOmf3 Met een vorm van ondersteuning informatieve en narratieve teksten in het Frans
navertellen in de vorm van een opsomming
o Bij het spreken de nodige functionele kennis inzetten die zinvol is in die context,
waaronder woorden en woordcombinaties uit woordvelden die aansluiten bij hun
leefwereld, zoals: persoonlijke gegevens, relatie tot de anderen, dagelijks leven, eten
en drinken, tijd, ruimte, natuur en het weer

OVSG:
- FR-LUI-03.03 De leerlingen bepalen het onderwerp in narratieve teksten.
- FR-LEZ-05.08 De leerlingen achterhalen de hoofdgedachte in narratieve teksten.
- FR-DOD-01.05 De leerlingen gebruiken de woorden en woordcombinaties uit het woordveld
'persoonlijke gegevens' functioneel. Ze houden daarbij rekening met de vorm, de betekenis en
het reëel gebruik in een context.
- FR-DOD-01.15 De leerlingen gebruiken bijvoeglijke naamwoorden, bezittelijke en aanwijzende
voornaamwoorden functioneel.
GO:

-

-

5.1 en 5.5 Luisteren en lezen op beschrijvend niveau: De leerlingen kunnen het algemeen
onderwerp bepalen in narratieve teksten.
5.23A Om bovenstaande taaltaken uit te voeren kunnen de leerlingen de volgende lexicale
elementen functioneel inzetten.
o De leerlingen gebruiken in reële contexten, afhankelijk van de taalta¬ken en de
taalgebruiksituaties, woorden en woordcombinaties uit vol¬gende woordvelden:
§ persoonlijke gegevens: naam, leeftijd, adres, telefoon, dichte familie, kleding,
gezondheid, lichaamsdelen, uiterlijke kenmerken, huisdieren;
5.23B Om bovenstaande taaltaken uit te voeren kunnen de leerlingen de volgende
grammaticale elementen functioneel inzetten.
o Bijvoeglijke naamwoorden en aanwijzende voornaamwoorden functioneel inzetten.
o Werkwoordsvormen en tijdsmarkeerders i.f.v. de communicatie in de tegenwoordige
tijd functioneel inzetten.
o Infinitieven functioneel inzetten.
o Eenvoudige ontkennende zinnen functioneel inzetten.

Lesdoelen:
De leerlingen kunnen de teksten beluisteren, lezen en nalezen.
De leerlingen kunnen met elkaar spreken over de kleding die ze zelf dragen.
De leerlingen kunnen nieuwe woorden mondeling correct kopiëren.

De leerlingen kunnen bijvoegelijke naamwoorden en aanwijzende voornaamwoorden functioneel
inzetten.
Beginsiutatie:
De leerlingen kennen al enkele kleuren in het Frans. In deze les wordt dit wat meer uitgebreid.
De leerlingen kennen al verschillende werkwoorden eindigend op -ER en kunnen deze op de juiste
manier vervoegen.
Differentiatie:
Bij het maken van de oefeningen kan je een miniklas maken. Dan kan je samen met deze leerlingen de
oefeningen maken en controleren.
Materiaal:
Bijlage 1 (tekst + vocabulair)
Oefeningen (bijlage 2)
Evaluatie:
Laat zo veel mogelijk kinderen de tekst eens luidop lezen. Als de leerlingen met elkaar in dialoog gaan,
probeer je bij zoveel mogelijk groepjes mee te gaan luisteren. Groepjes die je nog niet gehoord hebt
kunnen dan klassikaal hun dialoog voorbrengen.
De oefeningen verbeter je klassikaal en kijk je na de les nog eens na op schrijffouten.
Inhoudelijke stappen:
- Teksten voorlezen en laten herhalen door de leerlingen.
- Vocabulair in koor voor- en nalezen.
- Teksten voorlezen en laten herhalen door de leerlingen.
- Vocabulair in koor voor- en nalezen.
- De leerlingen praten tegen elkaar over de kleding die ze nu dragen.
- Oefeningen maken.
- Klassikaal verbeteren.
Inhoudelijke essentie:
Juiste uitspraak van de leerlingen.
De leerlingen lezen mee als je aan het voorlezen bent.
De leerlingen spreken Frans tijdens deze les.

Nieuwe woorden:
une basket
un bébé
une botte
une chanson
une chaussure
une chemise
un jeans
une jupe
un pantalon
un pull
un pyjama
une robe
un short

blanc
brun
gris
jaune
mauve
rose
ce (garçon)
ces (enfants)
cette (femme)
orange

une veste
un vêtement
Een bijvoegelijk naamwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord om daarover iets te zeggen.
Het wordt verbogen naar het geslacht (mannelijk of vrouwelijk) en getal (enkelvoud of meervoud) van
dit zelfstandig naamwoord.
Het aanwijzend voornaamwoord duidt een bepaald zelfstandig naamwoord aan.
CE (Mnl. enkelvoud)

CETTE (Vrl. enkelvoud)

CES (Meervoud, 1 vorm)

LESVERLOOP
75 min

Oriëntatie: 5min.
Bespreek kort wat je gaat doen. Bekijk de verschillende teksten en bespreek waarover het vandaag
zou kunnen gaan.
Geef de doelen van de les:
- Ik kan over kleding spreken.
- Ik kan zeggen wat ik graag draag.
Leerfase 1: 15 min.
Lees de teksten 1, 2 en 3 duidelijk voor. Bespreek met de leerlingen waarover ze gaan. Vervolgens ga
je de woorden in de woordenschatlijst voorlezen en de leerlingen herhalen na jou in koor. Daarna duid
je leerlingen aan die de teksten 1, 2 en 3 klassikaal voorlezen.
Leerfase 2: 15 min
Lees de teksten 4, 5 en 6 duidelijk voor. Bespreek met de leerlingen waarover ze gaan. Vervolgens ga
je de woorden in de woordenschatlijst voorlezen en de leerlingen herhalen na jou in koor. Daarna duid
je leerlingen aan die de teksten 4, 5 en 6 klassikaal voorlezen.
Leerfase 3: 5 min.
Bespreek klassikaal de bijvoegelijke naamwoorden en de aanwijzende voornaamwoorden. Leg kort uit
hoe het werkt en waar de leerlingen op moeten letten.
Leerfase 4: 10 min.
Laat de leerlingen per 2 verwoorden welke kleding ze nu zelf aanhebben. Laat ze enkele keren
oefenen om daarna enkele groepjes klassikaal aan bod te laten.
Leerfase 5: 10 min.
Maak een miniklas en maak de oefeningen samen met de miniklas. De andere leerlingen maken de
oefeningen zelfstandig.
Leerfase 6: 10 min
Verbeter klassikaal de oefeningen en verwoord waar de meesten fouten worden gemaakt.
Afronding: 5 min
Om af te ronden kan je dit filmpje nog laten zien: https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4
Bijlage 10: teksten + vocabulair
Bijlage 11: oefeningen + verbetersleutels

LES 6: MENS EN MAATSCHAPPIJ: KLEDING BIJ CULTUREN
Korte omschrijving van de kern:
Deze les is een hoekenwerk waarin de leerlingen per hoek de klederdracht van verschillende culturen
leren kennen.
Lesdoelen:
Zill:
- OWsa1 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op verschillende
manieren samenleven en groepen vormen
o Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren:
§ Hoe mensen cultureel verscheiden zijn en daardoor ook van elkaar verschillen
in wat ze belangrijk vinden, in hoe ze leven
- OWti5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de werkelijkheid verandert en de
kennis erover evolueert in de tijd.
o Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe dagelijkse gebruiksvoorwerpen,
technische systemen , kleding, gebouwen ... evolueren in de tijd.
o Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe hun levenswijze gelijkenissen en
verschillen vertoont met die van mensen uit vroegere periodes en andere plaatsen en
culturen - fantaseren en uitdrukken hoe het leven er in de toekomst of op een andere
plek uit kan zien.
- SErv2 De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten
o Het mooie en waardevolle van diversiteit ontdekken en beleven - diversiteit erkennen
en respecteren als een normaal gegeven - in het dagelijkse leven positief omgaan met
diversiteit - ontdekken op welke wijze diversiteit een verrijking kan zijn

OVSG:
- 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-MAA-SCV-8 De leerlingen onderkennen dat we allen verschillende gebruiken hebben en
dat die dikwijls worden bepaald door de eigen cultuur.
GO:

-

3.1.3. Gelijkenissen en verschilpunten m.b.t. levenswijze tussen henzelf en mensen uit een
andere cultuur verwoorden.
3.5.8. Aspecten van het dagelijks leven in onze streken vergelijken met het dagelijks leven in
een land van een ander cultuurgebied.

Lesdoelen:
De leerlingen kunnen specifieke kledingstukken linken aan verschillende culturen.
De leerlingen kunnen aangeven waarom culturen bepaalde kleding dragen.
De leerlingen kunnen aangeven dat verschillende kledingstijlen bepaald worden door de cultuur.
De leerlingen kunnen de diverse kledingstijlen vergelijken met hun eigen kleding.
Beginsituatie:
De leerlingen hebben al les gehad over de geschiedenis van kleding.
De leerlingen hebben al kennisgemaakt met verschillende culturen. Nu gaan we dieper in op de
diverse kleding van de culturen. Zijn er verschillende culturen in de klas? Nodig dan de
kinderen/ouders uit om zelf te komen vertellen over hun traditionele/feestelijke kleding.

Materiaal:
Hoek 1:

-

Werkbundel p. 1 – 2
Verbeterlseutel
Balpen of potlood
Boeken en tijdschriften over de islam en de islamitische kleding

Hoek 2:
-

Werkbundel p. 3
5 tablets met internetverbinding + 5 aangesloten oortjes. (+ Reserven)

Hoek 3:
-

Werkbundel p. 4 – 6
Verbetersleutel
Balpen of potlood en fluostift

Hoek 4:
-

Werkbundel p. 7 – 8
Verbetersleutel
Balpen of potlood

Hoek 5:
-

Werkbundel p. 9 – 10
Verbetersleutel
Balpen, rood potlood en geel potlood
Atlas
5 tablets met internetverbinding (+ reserven tablets)

Hoek 6:
-

Werbundel p. 11 – 13
Verschillende kleuren mecramétouw
Plakband
Schaar

Evaluatie:
Bij de meeste hoeken is er zelfevaluatie aanwezig. Oefeningen op de tablet worden direct
gecontroleerd. Op het einde van de les kan je het 3-2-1 ticket laten invullen door de leerlingen. Zo kan
je zien wat de leerlingen vooral onthouden hebben, of nog willen weten.
Inhoudelijke stappen:

-

Groepsverdeling
Hoekenwerk 10 minuten per hoek + 1 min om door te schuiven.
Opruimen hoekenwerk
Invullen 3-2-1 ticket

Inhoudelijke essentie:
Hoek 1:
Gandoura is een traditioneel, marrokkaans kleed. Dit is voor vrouwen en mannen.
Een takshita is een kleed dat wordt gedragen door vrouwen op speciale gelegenheden.
Vergelijking marrokkaanse kleding en eigen kleding.
Marrokkaanse mannen en vrouwen kunnen ook gewoon kleding als wij dragen als ze dat willen.

Hoek 2:
De totale outfit is het belangrijkste tijdens de Dama.
Maskers beelden vaak dieren uit en worden gemaakt door de mannen.
Het Kánga-masker is het oudste en belangrijkste masker.
Hoek 3:
Kleding wordt gemaakt door vrouwen.
Ulu = een mes met een rond lemmet speciaal voor de vrouwen die kleding maken.
Belangrijkste functie van bonte kleding is warmte.
In jassen zit nooit een rits omdat men zo teveel wartme verliest.
Vrouwen zetten tatoeages als versiering, mannen zetten het om hun dapperheid te tonen.
De huid van zeehonden wordt vaak gebruikt voor schoeisel omdat deze heel waterdicht is.
Hoek 4:
De lederhose is een traditionele leren broek die zowel in Zuid-Duitsland als in Oostenrijk en Zuid-Tirol
wordt gedragen.
De broek is als bergklederdracht ontstaan.
Bij een echte lederhose worden er eigenlijk altijd ook leren bretels gedragen. Ook hoort het om hierbij
speciale schoenen te dragen, namelijk haferlschuhe.
Men draagt er vaak ook nog een soort brede riem bij van leer die ook weer geborduurd is. Deze brede
riem diende vroeger als een soort portemonnee.
Van oorsprong is de lederhose een kledingstuk dat door de laagste rang van de bevolking werd
gedragen. Vooral voor boeren was het een makkelijke broek die ook makkelijk schoon te krijgen was.
Hoek 5:
De traditionele kleding van India: De handgesponnen en geweven kleding wordt khadi genoemd en
verkocht in het hele land. Sadhoes (mannen die zich speciaal aan het hindoeïsme wijden) hebben
vaak alleen maar een lendendoek om en soms zijn ze naakt. Vaak wonen ze alleen of op straat.
Westerse invoelden op kleding in India: Door de rijkere Indiërs wordt veel moderne westerse kleding
gedragen. De meeste schoolkinderen dragen in India een schooluniform, bestaande uit een blauwe of
bruine korte broek of rok met een witte of geruite blouse, en vaak met teenslippers.
Kledingproductie in India: Het spinnen en weven werd door de Indiase leider Ghandi uitgeroepen als
een symbool voor de Indiase strijd voor vrijheid en zelfstandigheid.
Hoek 6:
Kleding draagt iedereen om zijn lichaam te beschermen tegen de kou. Kleren zijn gemaakt van stoffen,
bijvoorbeeld: katoen.
Katoen groeit aan een katoenplant.

LESVERLOOP
75 minuten

Oriëntatie: 5 min
Voor de leerlingen die de klas binnenkomen staat al het materiaal op de juiste plaats in groepen. Op
elke tafel hangt een hoeknummer. Je laat de leerlingen binnengaan per groep naar de juiste tafel. Leg
kort uit wat de bedoeling is. Waar de verschillende groepen over zullen gaan en hoeveel tijd de
leerlingen krijgen. Zet ook een online timer op het bord zodat de tijd visueel wordt weergegeven.
Vertel kort het doel van deze les:
- De leerlingen kunnen specifieke kledingstukken linken aan verschillende culturen.
Leerfase 1: 65 min
De leerlingen kunnen zelfstandig aan het werk in de verschillende groepen. Ga in de hoeken waar
tablets worden gebruikt even nakijken of alles vlot verloopt. Kijk bij de verschillende hoeken of
iedereen goed bezig is en of ze alles goed begrijpen.
Zorg dat de doorschuif op een rustige en ordelijke manier gebeurt. De leerlingen moeten de tafels
achterlaten zoals ze die zelf gevonden hebben. Ze mogen pas beginnen aan de volgende hoek als de
orde en rust onder controle is.
Leerfase 2:
Ga in de verschillende hoeken wat extra vragen stellen.
- Waar gaat het over in deze hoek?
- Heb je iets bijgeleerd of wist je dit al?
- Welke opdrachten heb je al gemaakt? Vond je die moeilijk? Waarom wel/niet?
- Loop je ergens vast? Kan iemand helpen?
- Dragen Islamitische vrouwen nooit kleren zoals wij?
Leerfase 3: 3 min.
Als elke groep alle hoeken gedaan heeft ruimen we op. Geef per groep een opdracht.
hoek 1: Tafels op de juiste plaats
Hoek 2: Stoelen op de juiste plaats
Hoek 3: Balpennen, stiften, kleurtjes verzamelen
Hoek 4: Tablets op de juiste manier afsluiten, verzamelen en naar de juiste plaats brengen.
Hoek 5: Verbetersleutels en werkbundeltjes ophalen en naar leerkracht brengen.
Hoek 6: Macramé helemaal opruimen.
Afronding: 2 min.
Houd een kort klasgesprek over het hoekenwerk. Wat was interressant of niet interessant? Wat
leerden de leerlingen? Wat vonden ze leuk? …
Als afsluiting geef je iedereen een 3-2-1 ticket. Ze vullen dit in en geven het weer af.
Bijlage 12: bundel hoekenwerk
Bijlage 13: verbetersleutel hoekenwerk
Bijllage 14: 3-2-1 ticket

BIJLAGEN
BIJLAGE 1: DE GESCHIEDENIS VAN KLEDING
1. KLEDING UIT DE PREHISTORIE TOT ONG. 4000 JR. V. CHRISTUS.
In deze tijd konden de
vrouwen ook al knopen en
vlechten. Ze hielden de haren
wel bij elkaar door een
geknoopt netje. Mutsen en
schoenen werden van
dierenhuiden gemaakt.
Kleding was in de prehistorie
bedoeld om mensen te
beschermen tegen regen en
de kou. het woord mode
kende men helemaal niet.
De pezen van dieren werden
gebruikt als naaigaren. Om
de stukken aan elkaar te
naaien had men een naald
nodig; daarvoor gebruikte
men een visgraat.
In het bronzen tijdperk en in het ijzeren tijdperk droegen de mensen geweven kleding.
Dit was ong. 1500 v. Christus. De stoffen werden door vrouwen geweven van wol of vlas.
Een omschrijving van hoe geweven kleding eruit zag was; de mouwen en de halsopening
versierd met een zoompje van open naaiwerk. De rok was een lange lap, opgehouden
door een riem. Dit weten we want deze kleding is in Denemarken gevonden.
Deze tijd was primitief en de kleding ook, maar wel zodanig dat je er wel in kon werken.

2.KLEDING VAN DE EGYPTENAREN ONG. 4000 – 1000 JR. V. CHRISTUS
Haar werd als onrein beshouwd en afgeschoren, vandaar de pruiken en zelfs aangeplakte
baarden. Sandalen werden gemaakt van palmbladeren; dus ook hier plantaardig
materiaal.
De vrouwen droegen kokervormige jurken van de oksels tot de enkels, soms versierd
met geplooide stroken. Over deze jurken werd soms een soort poncho gedragen, de
kalasiris. Het was een rechthoekige lap, vaak geplisseerd, met in het midden een gat.
De vrouw droeg ook juwelen zoals een halskraag, enkelbanden, armbanden en oor- en
vingerringen. Deze sieraden waren gemaakt van kostbare materialen.

De vrouw van de farao, die evenals de farao kaalgeschoren was, droeg een pruik met
geborduurde haarbanden versierd met lotusbloemen. Zij droeg bovenop haar hoofd een
parfumketeltje van was. Deze smolt langzaam en verspreidde zo een aangename geur.
De ogen waren omrand met kohl. Een ander make-up artikel was henna. Hiermee
werden de lippen en de nagels gekleurd. Tegenwoordig gebruiken we henna vaak als
haarverf. Om hun make-up spulletjes te bewaren hadden de vrouwen net als wij, kleine
potjes, flesjes en doosjes. Ook deze spullen werden weer gemaakt van kostbaar
materiaal.
Brede halskettingen met goud en halfedelstenen versierden het bovenlichaam. Ook droeg
de man armbanden, ringen en enkelbanden van de mooiste materialen. De koning droeg
bovendien een vierkant gevouwen hoofddoek, een klaft. Deze moest het hele kale hoofd
van de farao beschermen tegen de felle zon. Als teken van koningschap droeg de farao
ook nog een valse baard en soms een kroon.

3. KLEDING VAN DE GRIEKEN ONG. 1000 – 100 JR. V. CHRISTUS.
De vrouw was in het leven niet zo belangrijk. Zij bemoeide zich niet of nauwelijks met
het openbare leven. In het huis en de vrouwenvertrekken was de vrouw de baas. De
belangrijkste bezigheden van de vrouwen waren: het spinnen van garen, en het weven
en verven van stoffen. Dit gebeurde in mooie patronen en kleuren.
Dat de vrouwen zich ook veel met hun uiterlijk bezig hielden zie je vaak op de Griekse
vazen en schalen afgebeeld.
De Grieken kenden eigenlijk
maar twee kledingstukken die
door iedereen op een andere
manier gedragen kon worden.
De kledingstukken waren een
soort kleed en een mantel. In de
zomer waren deze gemaakt van
linnen, in de winter van wol.
De kleding was voor de mannen
en vrouwen bijna gelijk, alleen
werden de kledingstukken
anders genoemd. Hier was het
dus primitief maar degelijk. Er
was in deze tijd een zeer strak
man/vrouw patroon.
Het kleed van de vrouw, de
peplos, was een lange rechte lap
die om het lichaam werd
gedrapeerd. Met een soort veiligheidsspelden, fibula, werd het op de schouders
vastgezet. Een koord hield een kledingstuk op zijn plaats.
Sandalen waren de enige schoenen die zowel door mannen als vrouwen werden
gedragen. Deze werden alleen buiten gebruikt.
Het haar werd gevlochten en opgestoken met behulp van haarbanden en sierspelden.
Het kleed voor de mannen, de chiton, was korter dan dat voor de vrouwen. Het werd
meestal op een schouder vastgespeld. Vooral de jongere man vond zijn lichaam mooi en
liet daarom meer van zijn lichaam zien.
Sommige mannen vonden het een eer om alleen met een omgeslagen mantel, een
himation, te lopen.

4. KLEDING VAN DE ROMEINEN ONG. 700 V. TOT 400 NA CHRISTUS.
De kleding van de Romeinen lijkt erg veel op Griekse kleding. De namen voor de
verschillende kledingstukken zijn anders dan bij de Grieken. Ook zijn de namen voor de
vrouwelijke en mannelijke kledingstukken verschillend.
Aan de kleding van de Romeinen was duidelijk te zien of je arm of rijk was en of je vrij
burger of slaaf was. De Romeinen hadden erg luxueuze kleding. De stoffen waren
prachtig van kleur en versierd met geborduurde banden.

Een welvarende tijd, maar toch met een duidelijk verschil. Het was een goede tijd want
veel mensen konden dure kleding kopen.
Over het hemd of de tunica droeg de vrouw een huiskleed of stola. De stola was korter
dan de tunica en prachtig versierd met opgenaaide banden.
De manteldoek werd palla genoemd. Deze is niet rechthoekig zoals bij de Grieken maar
een halve cirkel. Over het hoofd droeg de vrouw vaak een sluier.
De Romeinse man droeg ook de tunica. Daarover mochten alleen de vrije Romeinen een
groot wikkelkleed, de toga dragen. Deze toga, die van een fijn wollen stof was gemaakt
had de vorm van een halve cirkel. Aan de manier van dragen was te zien tot welke stand
of rang de man behoorde.
De Romeinen kenden vele soorten kleding. Meestal droeg men een leren kuras met
metalen schubben.
Na contact met de volkeren in Noord-Europa droegen de soldaten ook wel broeken. De
soldaten beschermden hun benen met windselen (dit zijn lappen om de benen
gewikkeld).

5. KLEDING UIT DE MIDDELEEUWEN, UIT DE PERIODE VAN ROMAANSE EN GOTISCHE STIJL
1100 – 1500.
De kleding in de middeleeuwen kun je vergelijken met de manier van bouwen in die tijd;
eerst grof en eenvoudig van materiaal. Later werd de kleding veel sierlijker van vorm en
rijker van stof en versiering. De soorten kleding zijn te zien op diverse schilderijen,
tekeningen en beelden. Mensen wilden in deze tijd strakkere kleding en men kreeg
contact met het buitenland. Dit was dus een welvarende tijd.
De kleding van de vrouw:
De vrouw droeg een aantal kleding stukken over elkaar. Deze bestond uit diverse
materialen. Het spreek haast vanzelf dat het kleed van het duurste materiaal over alles
heen werd aangetrokken.
De verschillende lagen waren:
1) een lang onderhemd van linnen (chaisne)
2) een zijden of wollen onderkleed met lange mouwen (een cotte)
3) een overkleed. Deze was korter dan het onderkleed en mooi geborduurd (een
bliaud)

De kleding van de man:
De man droeg ook een aantal kleden over elkaar. Ze hadden dezelfde namen als de
kleding van de vrouw, maar waren anders van model. De kleding was ruimer en korter,
omdat de mannen hierdoor beter te paard konden zitten. Onder deze kleding droegen de
mannen een broek. In het begin leek deze meer op een soort luier, maar hij kreeg al
gauw lange pijpen. De mannen droegen ook kousen ( beenlingen) die met gekruiste
banden om de benen werden vastgehouden. Aan de voeten werden schoenen, laarzen of
sandalen gedragen. De mantel was een cape (sagum) die werd vast gezet met een
sierspeld op de rechterschouder. Het haar van de edelmannen was kort geknipt. De
dienaren droegen lang haar. De kaproen was de veel voorkomende hoofdbedekking.
Dienaren, soldaten en jongens droegen zeer korte kleding. Een lange nauwe broek en
hierover een korte tuniek of wambuis.
Ten tijde van een oorlog of bij toernooien droeg men een maliënkolder over de kleding
en een helm op het hoofd. Een maliënkolder was een soort hemd gemaakt ven metalen
ringen. Deze hielden de speren of pijlen van de tegenstanders tegen.
Volk en adel kwamen samen in de kerk voor de erediensten en bij de kerk voor de
toneelspelen waarin de moeder van Christus, Maria, een belangrijke rol speelde. Door de

sterke Mariaverering werd ook de aandacht op de vrouw gericht als moeder van
kinderen. Door de groeiende handel met het oosten kwam men in contact met nieuwe
technieken en patronen. De weverijen gingen zijden weefsels maken met Chinese
patronen. De stoffen werden lichter van kleur met ingeweven gouddraad. Nachtkleding
bestond er in die tijd nog niet; men droeg alleen een slaapmuts.
De kleding van de vrouw in de gotiek kun je vergelijken met de torens en de spitsbogen
van de gotische kerken. De kleding die nu ook nog uit vele lagen bestaat, is fijn geplooid
en veel rijker versierd dan in de Romaanse tijd.

6. KLEDING UIT DE RENAISSANCE STIJL 1450-1600.
Op het gebied van de kleding veranderde veel. In de nauwere kleding van de
middeleeuwen voelde men zich opgesloten. Men knapte als het ware uit zijn kleding. De
mens van de renaissance wilde zich ook lichamelijk vrijer kunnen bewegen en ging
daarom kleding open knippen en wijder maken. Dit gebeurde het eerst bij de Duitse en
Zwitserse soldaten. Deze soldaten knipten hun veel te nauwe mouwen bij de ellebogen
door. Dit was het begin van de spletenmode, die de gehele zestiende eeuw heeft geduurd
(de broek van zwarte piet komt uit deze tijd).De mode werd niet door de adel gemaakt,
maar door de rijke kooplieden.
In de verschillende landen werd de kleding ook wat verschillend gemaakt, al naar de
aard van het volk.In Nederland was de kleding eenvoudiger dan in andere landen. De
kleding was opzichtig en pronkerig. Als stoffen gebruikte men zijde, fluweel,damast en
brokaat. Zowel mannen als vrouwen
gebruikten erg veel gouden kettingen, ringen
en andere sieraden. Er ontstonden in deze tijd
veel verschillende soorten kleding door de
verschillende volken en er was dus veel
welvaart. De kleding van deze tijd zegt
duidelijk dat mensen meer bewegingsvrijheid
willen. Hier komt een geheel eigen stijl kleding
uit voort. Er was veel rijkdom.
De vrouwen droegen in deze tijd ijzeren
korsetten. Vandaar dat het bovenstuk van de
jurk erg strak om het lichaam zat. De rokken
waren erg wijd en werden gesteund dor
hoepels van wilgeroeden. Soms werd de jurk
op bepaalde plaatsen opgevuld. De vrouwen
droegen in Nederland soms een prachtig
geplooide kraag ( molensteenkraag).
In de renaissance zag men twee soorten
mannenkleding. In Engeland en Duitsland was
de kleding van de man erg breed. De man zag
er bijna vierkant uit. De jas was meestal
gevoerd met bont. In de mouwen zaten
spleten waardoor de voering zichtbaar werd .
In Spanje droeg men korte ballon broekjes
met sleten op strakke kousen. De buis was
strak van model,soms met een opgevulde
buik.

7. KLEDING UIT DE BAROK & ROCOCO STIJL 1550- 1780.
Wat de kleding betreft, leek de baroktijd op de renaissance. Dure stoffen, kostbare
sieraden, vele versieringen, borduursels en kant werden gebruikt voor kleding van
mannen en vrouwen.Er is in de baroktijd een opvallend verschil te zien tussen de kleding
van de Nederlanden (Nederland en België) en Frankrijk. Dit is duidelijk te zien op de
schilderijen van Hyacinthe Rigaud en Anthonie van Dijck. In de Nederlanden verdwenen
de stijve opvullingen en korsetten. De kleding werd losser en vrijer. Het dragen van kant
werd mode; prachtige kragen, manchetten en zelfs versieringen van kant aan schoenen
en laarzen.

De kleding van de vrouw was niet meer
zo breed en stijf. Wel werd ze steeds
meer versierd met kant. De
halsuitsnijding werd vaak bedekt met
een halsdoekje. De rok was nog steeds
erg wijd. Het haar droeg men in
loshangende pijpenkrullen met een klein
kapje op het hoofd.
De kleding van de man was erg elegant
en vaak meer versierd dan de kleding
van de vrouw. De wambuis was langer
en smaller van model. De broek kwam
tot op of precies onder de knie. Vooral in
Frankrijk werd de man overdreven
versierd met kant. Omdat de
molensteenkraag verdwenen was,
droegen de mannen ook weer lang haar.
Het haar hing in pijpenkrullen over de
schouders en de rug. Zo af en toe werd
gebruik gemaakt van vals haar.

In het laatste gedeelte van de barok, die ook wel
rococo wordt genoemd, wordt de kleding overdreven
elegant. Lichte pasteltinten en losse, wijde kleding
zijn vooral te zien op de schilderijen van Watteau.
De pronkstukken van de mode in die tijd waren de
pruiken, de mannenvesten en de geborduurde
kousen. De pruiken van de vrouwen konden soms
een halve meter hoog worden. Soms zijn er
landschappen of schepen in de pruik gezet om het
geheel nog extra mooi te maken. De mannen
dragen ook pruiken. Deze zijn wit gepoederd. Soms
lees je wel eens dat men hiervoor meel gebruikte.
De pruik had een staartje in de nek. Dit haarstaartje
werd gedragen in een zwart satijnen zakje met
strikje.

8. KLEDING UIT DE NEGENTIENDE EEUW.
De Franse Revolutie maakte een eind aan de overdreven versierde kleding van de vorige
periode. Bleef men zich toch zo rijk kleden, dan bestond het gevaar dat men gevangen
werd genomen en ter dood gebracht. De revolutionairen gingen zich opzettelijk slordig
kleding. Zij droegen een lange broek (pantalon),vest en een jas. De kleding paste bijna
nooit. Deze was of te wijd of te nauw en soms allebei. Piekharen komen onder een rode,
slappe muts uit. Het spreekwoord “Te viesom met een tang aan te pakken” zou voor hen
bedacht kunnen zijn. Kantfabriekjes en weverijen voor dure stoffen werden gesloten. Er
werden nu confectiefabriekjes opgericht. Gevangen maakten hier eenvoudige kleding
voor de burgers. De revolutionaire vrouwen droegen overdreven opzichtige kleding. De
vormen van hun lichaam moesten vooral goed te zien. Daarvoor maakten ze hun kleding
soms nat, zodat alles aan hun lichaam plakte. Nadat de rellen van de revolutie enigszins
voorbij waren en er een nieuwe regering was gekomen verdween de opzettelijke
slordigheid. Vooral nadat Napoleon tot keizer was gekroond. in deze tijd was het stadje
Pompei herontdekt en iedereen had nu opeens belangstelling voor het leven van de
Romeinen.Vandaar ook dat dit in de kleding te zien was, vooral in de dames kleding. De
mannen droegen gemakkelijke Engelse kleding. Het volk greep in deze tijd de macht dus
niet rijk. Het was een slechte tijd. Ook voor de kledingindustrie.
De kleding uit de tijd van Napoleon wordt de empire kleding genoemd. De jurken waren
erg eenvoudig van model en gemaakt van dunne stoffen. De lande rechte jurkjes hadden
een hoge taille, laag uitgesneden hals en pofmouwtjes. Onder deze kleding droegen de
dames een vleeskleurig tricot hemdje en voor het eerst een directoire (onderbroek). De
broek werd wel eerder door kinderen gedragen, maar nu ook door dames. Een recht
korsetje zorgde ervoor dat de buste omhoog werd geduwd. Om zich tegen de kou te
beschermen droegen de dames Kasjmir sjaals of een lange rechte overjas (redingote).

Het mannenkostuum zal de komende 150 jaar weinig veranderen. De kleding was
afgekeken van de rijkleding van de Engelse landheren. De kleding bestond uit een linnen
hemd (overhemd met een opstaande boord en een losjes omgeknoopte das. Daarbij
werd een kniebroek gedragen of een lange strakke broek. De lange broek droeg de man
in de laarzen. De jas was de voorkant kort en had achter twee lange panden. Als overjas
werd de redigote gebruikt of een cape met veel pelerines. Vanaf nu verschijnt de hoge
hoed. Na ong. 1850 waren er weinig persoonlijke verschillen in de mannenkleding. De
kleding was donker van kleur en had weinig versiering.

9. KLEDING NA DE TIJD VAN NAPOLEON.
Nadat Napoleon was verdwenen, verdween ook de empire invloed op de kleding. De
kleding in de periode van de Romantiek werd overdreven van vorm en versiering of heel
eenvoudig en huiselijk (Biedermeiertijd Duitsland).Voor de confectie was her erg
belangrijk dat in deze tijd de eerste naaimachines verschenen. De kleding van de vrouw
veranderde helemaal. De jurken waren hoog gesloten (preuts) en van dikker materiaal
gemaakt. Door de versieringen in de zoom ging de rook weer wijduit staan. De
onderrokken werden weer verstevigd, dit keer met paardenhaar. Deze onderrokken
werden crinolines genoemd.
Vooral na 1850 kon de doorsnee wel eens 2,5 m zijn. De balzaal leek soms wel een
tentenkamp. Het lijkt dan ook moeilijk om ergens gezellig bij elkaar te gaan zitten met
die wijduitstaande rokken. Het zal ook wel problemen hebben gegeven om netjes door
een deuropening binnen te komen. Door deze problemen is waarschijnlijk de tournure
ontstaan. De extra ruimte in de onderrok zat nu alleen aan de achterkant. Over deze rok
werd een overrok gedragen. Deze werd aan de achterkant gedrapeerd (een qeue = een
staart ). Hierdoor leken de dames op eenden die op straat lopen. In de krant kwamen
spotprenten waarop de kleding werd vergeleken met een stoel die de dames aan de
achterkant droegen.
Het haar hing in pijpenkrullen langs de oren
met een knotje bovenop het hoofd. Men
noemde het kapsel “ a la giraffe” .
Hoeden en mutsen waren versierd met
bloemen, kant, linten en veren. Belangrijk voor
de mode was dat in 1858 het eerste hautecouture-huis werd geopend in Parijs. De
eigenaar was de Engelse kleermaker Worth. Hij
liet zijn jurken showen door jonge meisjes, de
eerste mannequins.
De kleding van de man wordt donkerder en
stijver. Als versiering diende de wandelstok,
horloge met ketting en de knopen aan het vest.

10. KLEDING VAN DE TWINTIGSTE EEUW ONG. 1900 TOT HEDEN
Tot aan het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 beleefden de rijke Europeanen
jaren van overdaad en opzichtige pracht en praal. Er waren veel feesten en partijen. Met
de mode ging het op dezelfde manier. Vooral de vrouwen gingen overdadig gekleed.
Parijs was al het centrum van de mode geworden. Er werd vooral luxe mode ontworpen.
Deze mode was in de eerste jaren van de twintigste eeuw erg verwarrend. De mode
staat in het teken van de vrouw.
In de mannenmode waren er minder veranderingen. De mensen hadden in deze tijd dus
wel geld. Er was welvaart en het was een goede tijd voor de kleding.
In de beginjaren van de twintigste eeuw waren vooral de oudere vrouwen favoriet. Het
liefst vrouwen die een erg zware boezem hadden. Deze boezem werd door het
zogenaamde gezondheidskorset nog eens extra omhooggeduwd. Dit gezondheidskorset
(droit-devant) zorgde ervoor dat de buik platgedrukt werd en niet voor een wespentaille,
zoals in de vorige eeuwen. De rok viel strak over de heupen en was aan de onderkant
klokvormig. Watervallen van kant waren op de japonnen genaaid. Was kant te duur, dan
haakte men kant waarmee de japon versierd werd. De schouders werden langzamerhand
steeds breder en de rok aan de onderkant steeds nauwer ( een strompelrok). Door de
enorme hoeden leek het wel of er een omgekeerde driehoek aan kwam wandelen. De
eerste wereldoorlog was er de oorzaak van dat de nauwe kleding werd afgeschaft. De
vrouwen die tijdens de oorlog gingen werken, moesten praktische kleding hebben. De
rok was ruimvallend en niet meer zo lang. Het eenvoudige mantelpak was erg populair.
Na de oorlog kwam de reactie. De rok werd weer kokernauw. De oudere vrouw was niet
meer geliefd. Een vrouw moest jong, slank en het liefst zonder boezem zijn. Toen in
1925 de korte rok (nog wel onder de knie) op straat verscheen , werden er wetten
gemaakt die dit verboden.
Toch ging de vrouwenkleding steeds meer op mannenkleding lijken. Zelfs het haar werd
kortgeknipt en gekruld ( pemanent-wave). De Engelse mode werd belangrijjker, de
zogenaamde unisex.
Tijdens de tweede wereldoorlog ging in Europa de kleding op de bon. Mode was zinloos
geworden en iedereen moest de oude kleding afdragen. Soms werd een kledingstuk uit
elkaar gehaald en gekeerd. Zo kon het kledingstuk dan weer een tijdje mee.
Veel vrouwen gingen een lange broek dragen. Overal was de kleding saai. De
oorlogskleding bestond uit een knielange rok met een of twee loopplooien, een jasje met
vierkante schouders, en een klein hoedje en veterschoenen met blokhak.
Zo langzamerhand kreeg de jeugd meer invloed. Ze kreeg zakgeld, een studiebeurs of
werkte. Dat schudt heel Europa op zijn grondvesten: “ de Beatles “ komen. De gehele
jeugd gaat de Beatles nadoen. Lange haren, korte rokjes, maillots, strakke truitjes,
strakke broeken en hoge laarzen.
Er werd nu speciale kleding voor de jeugd ontworpen.
Toch moeten we niet vergeten dat naast deze vrijetijdskleding de haute-couture-mode
blijft bestaan. Vooral in de aren tachtig wordt in Parijs, Milaan en Japan de mode
voorgeschreven en nagevolgd. Kijk maar eens in de bekende modebladen.

Naast de mode bestaat een anti-mode. Vanaf de Tweede wereldoorlog werd Amerikaanse
legerkleding in de zogenaamde dumpshops verkocht. Men draagt nu oude legerkleding,
zoals battledress, parka’s, houtje-touwtje jassen, trenchcoats en flanellen houthakkers
hemden. En vooral mogen we niet vergeten de spijkerbroeken. En dit alles wordt het
liefst versleten en gerafeld gedragen. Deze anti-mode bestaat niet alleen uit het dragen
van oude legerkleding, maar ook uit het dragen van de kleding van onze grootouders.
Waarom deze oude kleding weer gedragen wordt, is moeilijk te zeggen. Vindt men de
kleding mooi of is het een protest tegen de mode die ons door de confectie wordt
opgedrongen? Het is wel zo dat deze anti-mode zelf mode is geworden.

Na de Eerste wereld oorlog werd de kleding draagbaarder. De jasjes werden korter en de
pantalons wijder. Door wijde pijpen gebeurden er bij het fietsen wel eens ongelukken.
Men ging broekklemmen gebruiken. De jongens droegen een plusfour. Deze werd
spottend vaak aardappelbroek genoemd. Na de Tweede wereld oorlog gingen steeds
meer mannen vrijetijdskleding dragen. Blazers, windjacks en coltruien werden veel
gedragen. De nette kleding werd onder invloed van de Italiaanse mode steeds
eleganter.Er werd nu ook meer aandacht aan mannen kleding besteed.

BIJLAGE 2: FOTO’S KLEDING CHRONOLOGISCH

BIJLAGE 3: TEKSTEN 1 EN 2
Tekst 1:
Duid de leenwoorden aan en schrijf ze vervolgens onder de tekst op de lijntjes. Schrijf
ook een synoniem naast elk gevonden leenwoord.
Je mag een woordenboek gebruiken.
Haya en haar mama moeten nog eens gaan winkelen want in Haya
haar garderobe hangen veel kleren dat te klein geworden zijn. Samen
rijden ze met de metro naar het schopping centrum. Bij de eerste
etalage zien ze al heel veel mooie sweaters hangen. Dat heeft Haya
nog nodig. Ze gaan naar binnen en zien veel verschillende kleren. Na
het passen van wat sweaters en T-shirts gaan ze naar de kassa om te
betalen. Mama neemt haar portefeuille en betaalt met haar
bankkaart. Daarna gaan ze verder naar de volgende winkel. Daar zien
ze veel mooie jeansbroeken en jurken. Haya past er verschillende
broeken in een pashokje. Ondertussen ziet mama nog een mooie
blazer hangen. Die zou ze nog kunnen dragen om te gaan werken. Ze
werkt op een bureau. Daar moet je altijd netjes gekleed zijn. Haya is
klaar en neemt 2 jeansbroeken en een paar sneakers. Mama neemt
de blazer en een paar pumps mee. Samen hebben ze goed gewinkeld.

Schrijf hier de woorden die je fout had opnieuw:

Verbetersleutel 1:
Haya en haar mama moeten nog eens gaan winkelen want in Haya haar
garderobe hangen veel kleren die te klein geworden zijn. Samen rijden
ze met de metro naar het shoppingcentrum. Bij de eerste etalage zien ze
al heel veel mooie sweaters hangen. Dat heeft Haya nog nodig. Ze gaan
naar binnen en zien veel verschillende kleren. Na het passen van wat
sweaters en T-shirts gaan ze naar de kassa om te betalen. Mama neemt
haar portefeuille en betaalt met haar bankkaart. Daarna gaan ze verder
naar de volgende winkel. Daar zien ze veel mooie jeansbroeken en
jurken. Haya past er verschillende broeken in een pashokje. Ondertussen
ziet mama nog een mooie blazer hangen. Die zou ze nog kunnen dragen
om te gaan werken. Ze werkt op een bureau. Daar moet je altijd netjes
gekleed zijn. Haya is klaar en neemt 2 jeansbroeken en een paar
sneakers. Mama neemt de blazer en een paar pumps mee. Samen
hebben ze goed gewinkeld.
garderobe = kleerkast

portefeuille = portemonnee

metro = ondergrondse tram

jeansbroeken = spijkerbroeken

shoppingcentrum = winkelcentrum

sweaters = truien

etalage = uitstalkast

bureau = kantoor

blazer = jasje/vest

sneakers = sportschoenen

pumps = gympjes

T-shirt = hemd met korte mouwen

Tekst 2:
Duid de leenwoorden aan en schrijf ze vervolgens onder de tekst op de lijntjes. Schrijf
ook een synoniem naast elk gevonden leenwoord.
Je mag een woordenboek gebruiken.
Haya en haar mama moeten nog eens gaan winkelen want in Haya
haar garderobe hangen veel kleren die te klein geworden zijn.
Samen rijden ze met de metro naar het shoppingcentrum. Bij de
eerste etalage zien ze al heel veel mooie sweaters hangen. Dat
heeft Haya nog nodig. Ze gaan naar binnen en zien veel
verschillende kleren. Na het passen van wat sweaters met
capuchon gaan ze naar de kassa om te betalen. Mama neemt haar
portefeuille en betaalt met haar bankkaart. Daarna gaan ze verder
naar andere winkels. Ze stoppen even bij de vitrine van een
parfumwinkel, ze gebruiken een tester en lopen daarna weer
verder. Bij een volgende winkel zien ze veel mooie jeansbroeken
en jurken. Haya past er verschillende broeken in een pashokje.
Ondertussen ziet mama nog een mooie blazer hangen. Die zou ze nog kunnen dragen om
te gaan werken. Ze werkt op een bureau. Daar moet je altijd netjes gekleed zijn. Haya is
klaar en neemt 2 jeansbroeken, een ceintuur en een paar sneakers. Mama neemt de blazer
en een paar pumps mee. Samen hebben ze goed gewinkeld.

Schrijf hier de woorden die je fout had opnieuw:

Verbetersleutel 2
Haya en haar mama moeten nog eens gaan winkelen want in
Haya haar garderobe hangen veel kleren die te klein geworden
zijn. Samen rijden ze met de metro naar het shoppingcentrum.
Bij de eerste etalage zien ze al heel veel mooie sweaters hangen.
Dat heeft Haya nog nodig. Ze gaan naar binnen en zien veel
verschillende kleren. Na het passen van wat sweaters met
capuchon gaan ze naar de kassa om te betalen. Mama neemt
haar portefeuille en betaalt met haar bankkaart. Daarna gaan ze
verder naar andere winkels. Ze stoppen even bij de vitrine van
een parfumwinkel, ze gebruiken een tester en lopen daarna weer
verder. Bij een volgende winkel zien ze veel mooie jeansbroeken
en jurken. Haya past er verschillende broeken in een pashokje.
Ondertussen ziet mama nog een mooie blazer hangen. Die zou
ze nog kunnen dragen om te gaan werken. Ze werkt op een bureau. Daar moet je
altijd netjes gekleed zijn. Haya is klaar en neemt 2 jeansbroeken, een ceintuur en een
paar sneakers. Mama neemt de blazer en een paar pumps mee. Samen hebben ze
goed gewinkeld.
garderobe = kleerkast

portefeuille = portemonnee

metro = ondergrondse tram

jeansbroeken = spijkerbroeken

shoppingcentrum = winkelcentrum

sweaters = truien

etalage = uitstalkast

bureau = kantoor

blazer = jasje/vest

sneakers = sportschoenen

pumps = gympjes

ceintuur = riem

capuchon = kap/muts

vitrine = etalage/uitstalkast

parfum = reuk

BIJLAGE 4: QR-CODE KRUISWOORDRAADSELS 1 EN 2
Kruiswoordraadsel 1:
Scan met de tablet de volgende QR-code en maak het kruiswoordraadsel.

Kruiswoordraadsel 2:
Scan met de tablet de volgende QR-code en maak het kruiswoordraadsel.

BIJLAGE 5: MEMORIEKAARTJES

het T-shirt

kledingstuk met korte
mouwen tot aan je buik

de garderobe

de kleerkast

de portefeuille

de portemonnee

de ceintuur

de riem

de colbert

het jasje (meestal
mannen)

de blazer

de kostuumvest

de pull

de trui

de sweater

de trui

de jeansbroek

de spijkerbroek

de capuchon

de kap/muts

de pumps
de blouse

zomerschoenen met
hak
luchtig overhemd voor
dames

BIJLAGE 6: GELIJKWAARDIGHEIDSSCHEMA

BIJLAGE 7: VRAGENLIJSTEN INTERVIEW
Naar welke klas gaan jullie? ……………………………………………………..…………………………………………
Met hoeveel leerlingen zijn ze in totaal in deze klas? ………………………..………………………………
Hoeveel jongens en hoeveel meisjes zitten er in deze klas? ………………………………………………
Hoeveel jongens dragen een korte broek vandaag? ……………………………………………………..……
Hoeveel meisjes dragen een lange broek vandaag? ……………………………………………………………
Hoeveel meisjes dragen nu een kleedje? ………………………………………………………………………………
Hoeveel leerlingen dragen er vandaag kousen? ……………………………………………………..……………
Hoeveel jongens houden van een trui met een kap? ……………………………………………………………
Hoeveel leerlingen dragen vandaag een trui? ………………………………………………………………………
Hoeveel leerlingen zijn er vandaag met een fluovest naar school gekomen? …………………….
Hoeveel meisjes gaan er graag winkelen? ……………………………………………………..……………………
Hoeveel jongens gaan er graag winkelen? ……………………………………………………………………………
Hoeveel leerlingen dragen vandaag iets blauw? …………………………………………………………………..
Hoeveel leerlingen hebben een zwarte boekentast? ……………………………………………………………
Hoeveel leerlingen dragen vandaag iets geel? ……………………………………………………………………..
Hoeveel leerlingen kiezen hun kleren zelf? ……………………………………………………………………………
Hoeveel leerlingen kopen hun kleren zelf? ……………………………………………………………………………

Verwerkingsvragen interview
Verwerk de gegevens tot een mooi samenvattend artikel over die klas. Elk resultaat
schrijf je in een verhouding, breuk, procent of kommagetal.
Bv: ….. op ….. meisjes dragen nu een kleedje.
…….% van de jongens houdt van truien met een capuchon.
…… op …… van de kinderen uit klas ….. draagt vandaag kousen.
…
Draagt vandaag een trui. Dat is …. %.
…

Verwerk alle gegevens die je gevonden hebt tot een mooi geheel. Denk ook goed na wat
je bij elkaar schrijft en hoeveel allinea’s je gaat gebruiken.
Als je klaar bent, laat je de opdracht bij de leerkracht nakijken.

BIJLAGE 8: OEFENINGEN GELIJKWAARDIGHEID
Oefeningenreeks 1
Oefening 1:
We gooien breuken, percenten, kommagetallen en verhoudingen in de
wasmachine.
- Zet telkens om naar het gevraagde.
- Gebruik voor een verhoudingen of een breuk zo klein mogelijke
getallen.

Oefening 2:
Hang de kleren op de juiste plaats aan de waslijn. Verbind met een lijn.

0

1
1
2

30
%

3
5

9
10

Oefening 3:
Scan de QR-code met een tablet en maak de oefening.

14
20

100%

Oefenreeks 2:
Oefening 1:
Hang de kleren op de juiste plaats aan de waslijn. Verbind met een lijn.

0

1

1
10

40
%

4
5

15
25

6
12

20%

Oefening 2:
In een enquête op school vroegen ze aan 280 leerlingen van het 5de leerjaar welke
kleding ze het liefste dragen in hun vrije tijd. In het strookdiagram vind je de resultaten.
- Vul de tabel aan die bij de strookdiagram hoort
- Bereken hoeveel leerlingen welke vrijetijdskleding het liefst aandoen.

breuk
100

vereenvoudigde
breuk

Kleedjes: ………………………………………………

kleedjes

Sportkledij: …………………………………………..

sportkledij

Trui en lange broek: ……………………………..

trui en lange
broek
T-shirt en
korte broek

………………………………………………………………
T-shirt en korte broek: ………………………….
………………………………………………………………

Oefening 3:

Oefening 4:
Scan de QR-code met een tablet en maak de oefening.

Verbetersleutel reeks 1:
Oefening 1:

Oefening 2:

Oefening 3: verbetering door tablet.

Verbetersleutel 2:
Oefening 1:

Oefening 2:

Oefening 3:

Oefening 4:
Verbetering door tablet.

BIJLAGE 9: ZOEK JE GROEP
Knip de kaartjes uit en geef iedereen 1 kaartje.
De leerlingen gaan in groep staan met gelijkwaardige getallen. Ze mogen niet roepen
door de klas.

30 %

25%

70%

50%

90%

3 op 10

1 op 4

7 op 10

10 op 20

90 op 100

1
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20

1
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BIJLAGE 10: TEKSTEN EN VOCABULAIRE FRANS

BIJLAGE 11: OEFENINGEN + VERBETERSLEUTEL

Verbetersleutel

BIJLAGE 12: WERKBUNDEL HOEKENWERK KLEDING EN CULTUUR

Hoek 1: Islamitische kleding
Lees de tekst en los vervolgens de vragen op.
TRADITIONELE MAROKKAANSE KLEDIJ
Gandoura
Voor vrouwen is er genoeg kledij binnen de Marokkaanse cultuur zoals
bijvoorbeeld de “gandoura”. Dit is een traditioneel, Marokkaans kleed.
Elke Marokkaanse vrouw heeft er wel eentje! Ze zijn ook verkrijgbaar
in verschillende kleuren en met verschillende versieringen ter hoogte
van de borst. Deze versieringen noemen we ‘sfifa’.
Een gandoura wordt normaal enkel gedragen wanneer je thuis bent.
Maar in Marokko zie je een heleboel vrouwen deze dragen in het
openbaar.
Voor de mannen onder ons, treur niet! Je hebt namelijk ook gandoura’s
voor mannen. Ook deze heb je in een heleboel kleuren en stijlen. De
mannelijke gandoura heeft in het midden ook een ‘sfifa’ net zoals de
gandoura voor vrouwen. Mannen kunnen deze thuis dragen of op een
speciale gelegenheid. Een heleboel mannen dragen de gandoura ook
tijdens het vrijdagsgebed.

Belgha
Een belgha is een soort chique, Marokkaanse pantoffel. Deze staat heel
mooi met een gandoura en zit bovendien geweldig goed. Wat de belgha zo
speciaal maakt zijn de puntige neuzen en de achterkant die smaller wordt.
Ook deze heb je voor zowel mannen als vrouwen.
Takshita
Een takshita is een kleed die wordt gedragen door vrouwen op
speciale gelegenheden. Traditioneel bestaat de takshita uit 3 delen.
Een onderstuk, een bovenstuk en een bijpassende riem. De takshita
is het kleed waarin elke Marokkaanse vrouw zich als een prinses
voelt. Net zoals het andere Marokkaanse kledij wordt de takshita
gemaakt met kleurrijke stoffen en versieringen.

Bron: http://e-portfolio.howest.be/hajar-oqbani/blog/2017/05/18/traditonelemarokkaanse-kledij/

Doorstreep wat fout is.
Een gandoura wordt normaal enkel gedragen wanneer je thuis bent/wanneer het
feest is. Maar in Marokko/België zie je een heleboel vrouwen deze dragen in het
openbaar.
Voor mannen heb je geen/ook een gandoura. Een heleboel mannen dragen de
gandoura ook tijdens het Offerfeest/vrijdagsgebed.
Een belgha is een soort chique/traditionele, Marokkaanse laars/pantoffel.
Beantwoord de volgende vragen.
Welke kleding draag jij als je naar een feest gaat? Wat is het verschil met de Islamitische
kleding?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Welke schoenen draag jij het liefste? Zou je ooit een belgha dragen? Waarom wel of niet?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Helemaal klaar? Verbeter je antwoorden met de verbetersleutel en vergelijk je
antwoorden van opdracht 2 met elkaar.

Tijd over?
Kijk en blader eens door de boeken en tijdschriften die op de tafel liggen.

Hoek 2: Afrikaanse maskers
Bekijk op schooltv.nl het filmpje: Afrikaanse maskers.
https://schooltv.nl/video/afrikaanse-maskers-symbool-enritueel/#q=afrikaanse%20maskers
Na het filmpje scan je deze QR code en maak je de quiz.

Hoe vond je de quiz?
Makkelijk

gemiddeld

moeiliijk

Hoeveel punten had je op de test?
__/8

__%

Wat vond je van het filmpje?
Niet interessant

interessant

super interessant

Heb je iets bijgeleerd over Afrikaanse maskers?
Nee, niets

ja, een beetje

ja, heel veel.

Tijd over? Zoek op het internet op wat een dashiki is.

Hoek 3: Kleding van de Inuits
Vul het kruiswoordraadsel in. De antwoorden kan je terugvinden in de tekst op de
volgende pagina.

KLEDING VAN DE INUIT
Het bekende beeld van Inuits is dat ze in dikke bontjassen lopen die
zelf gemaakt zijn van bijvoorbeeld zeehondenhuiden. Maar hoe
wordt een jas bijvoorbeeld gemaakt, dragen mannen en vrouwen
dezelfde soort kleding en wat dragen de kinderen eigenlijk voor
kleding?
Ontstaan
Voor de Inuit is de kleding eigenlijk het belangrijkste middel om te kunnen overleven. Ze
worden beschouwd als de uitvinders van de warmste en lichtste kleding ter wereld.
Daarnaast is kleding een manier om te laten zien wat voor smaak de persoon heeft en
worden tegelijkertijd de talenten van de maker getoond. Kleding heeft voornamelijk een
praktisch nut en de verschillen tussen mannen en vrouwenkleding zijn goed zichtbaar.
De kleding wordt alleen door de vrouw gemaakt. De man zorgt voor de huiden en de
vrouw wast en droogt deze. Het is een heel karwei om van bijvoorbeeld een
zeehondenhuid een goede jas of broek te maken. Allereerst wordt het spek van de huid
af geschraapt met een ulu (een mes met een rond lemmet speciaal voor de vrouw). Het
is een kunst om de huid helemaal heel te houden, anders is deze niet goed meer te
gebruiken. Omdat de kleding uit een dubbele laag huiden bestaat, is er een soort
‘basisdracht’ ontwikkeld. Dit houdt in dat de binnenlaag met het bont naar binnen wordt
gedragen en de buitenlaag met het bont naar buiten. In Canada en Groenland worden
voor het maken van kleding verschillende soorten huiden gebruikt. In Noord-Canada
gebruikt men voor de winterkleding hoofdzakelijk de huid van de kariboe (soort eland),
omdat de poreuze haren voor een goede luchtcirculatie zorgen. In Noord-Groenland zijn
huiden van meerdere diersoorten geschikt om kleding van te maken. Hierbij zijn de
zeehond, ijsbeer, kariboe en de poolvos favoriet.
Vrouwenkledij
Wanneer een vrouw een kind krijgt, moet het natuurlijk ook warme kleding hebben om
tegen de kou beschermd te worden. De jas van de vrouw is speciaal ontworpen, zodat de
baby eronder gedragen kan worden. Achteraan, tegen de rug van de moeder, is hiervoor
een ruimte ‘gereserveerd’. Het kind krijgt een riem om zich heen en zit hiermee vast aan
de taille van de moeder. Hierdoor kan de moeder het kind in één keer van haar rug via
haar oksel naar haar borst trekken, zodat ze het kan voeden zonder dat het kind aan de
ijskoude lucht wordt blootgesteld. Ook heeft de jas zeer brede schouders en vrij korte
mouwen, zodat ze heel snel haar handen naar binnen kan trekken om het kindje te
verzorgen. Om de voetjes van het kindje warm te houden, zitten deze onder de oksels
van de moeder, die dienen dus als een soort centrale verwarming.
In koud weer trekken vrouwen zowel een binnen- als een buitenjas aan, die allebei
volgens hetzelfde patroon zijn gemaakt. Mogelijke koude luchtstromen die door de eerste
jas zijn heen gekomen, worden op deze manier tegengehouden door de tweede jas.
Daarnaast zit in een jas nooit een rits, maar wordt die altijd over het hoofd
aangetrokken. Hierdoor wordt ook voorkomen dat er warmte verloren gaat. De laarzen
van de vrouw, awatilik genoemd, vormen een soort onderbroek zonder kruis. Bovenaan
de laars zit een gedraaide rattenstaart die rond het middel om de riem van de broek
wordt gebonden. De vrouwen dragen over het algemeen de broek met de leerzijde naar
binnen, dit heeft waarschijnlijk te maken met de lichaamshygiëne van de vrouw.
Tegenwoordig heeft iedereen een bepaald soort kleding die hij of zij leuk vindt. Dit is ook
het geval bij de Inuit. Deze verschillen zijn goed te zien in de verschillende regio’s. Bij de

Copper Inuit is de stijl erg kenmerkend. Er is veel ruimte over bij de schouders en de jas
loopt op de rug in een punt naar beneden.
Vrouwen versieren hun lichaam ook met tatoeages. Op plekken zoals het gezicht, de
handen en de armen wordt gebruik gemaakt van stereotype geometrische patronen, die
passen bij het karakter van de vrouw. De tatoeages worden gezet met behulp van een
koperen naald en een draad die ‘geschuurd’ is met het roet van een olielamp.
Mannenkledij
De beste huid om kleding van te maken, is die van de kariboe en dan vooral van dieren
die in de zomer geschoten zijn. Dit omdat de vacht dan nog niet te dicht behaard is. De
complete uitrusting van een jager bestaat uit:
- Twee huiden voor de bovenkleding
- Twee huiden voor de onderkleding
- Één huid voor de broek
- Één huid voor de kousen
- Twee huiden om een slaapzak van te maken
De restanten van de huid worden gebruikt om schoeisel, zolen en wanten van te maken.
Aangezien de zolen zeer snel slijten, heeft de Inuit daar iets op gevonden. Zodra de zool
versleten is, wordt een lint van zeehondenvel zig-zag onder de zool genaaid, zodat deze
stroef wordt. De huid van zeehonden is absoluut waterdicht en er bestaat dus maar een
kleine kans dat er water in de laarzen loopt. Daarnaast naaien de vrouwen met een
dubbele naad de laarzen op een bepaalde manier dicht, waardoor een waterdicht stiksel
ontstaat.
Mannen dragen vaak amuletten bij zich en er zijn drie soorten amuletten die veelal
gedragen worden: één die voor succes bij het jagen zal zorgen, één voor bescherming en
één amulet dat ontworpen is om de relatie met het bovennatuurlijke te versterken. Wat
hun functie ook is, ze bestaan allemaal uit delen van dieren of andere natuurlijke
voorwerpen. Deze amuletten worden op hun jas genaaid, zodat de man ze niet kunnen
verliezen. Soms heeft een man zoveel amuletten bij zich, dat hij hierdoor een speciale
band op zijn jas heeft. Net als vrouwen laten ook mannen zich soms tatoeëren. Niet ter
decoratie, maar als een manier om hun dapperheid te tonen. Vaak gebruiken zij de vorm
van schuine strepen over hun gezicht of een kruis op hun schouder. Hierdoor wordt de
drager als een succesvolle (walvis)jager weergegeven.
Bron: https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/12507-kleding-van-de-inuit.html

Klaar? Verbeter het kruiswoordraadsel met de verbeterlsleutel.
Tijd over? Duid aan met fluo in de tekst wat jou het meest verbaasd heeft.

Hoek 4: Lederhose
Lees de tekst en los vervolgens de vragen op.

De lederhose is een traditionele leren broek die zowel in ZuidDuitsland als in Oostenrijk en Zuid-Tirol wordt gedragen, in feite in de
Alpenregio's als Beieren, Salzburg, Stiermarken, Karinthië en Tirol. In
sommige streken wordt de lederhose nog steeds als alledaagse
kleding gedragen. Klederdracht is in deze gebieden niet iets ouderwets
maar iets wat bij de identiteit van de streek hoort.
De broek is als bergklederdracht ontstaan. Er zijn twee vormen: de
korte, die onder andere in Nederland bekend is, en de langere
kniebroek die iets minder bekend is.
De korte broek werd vooral tijdens het werk, het wandelen en bij het jagen gedragen. De
lange broek is meer een feestelijke broek die op kerkelijke feestdagen en andere feesten
gedragen wordt. Typerend is dat de lederhose niet alleen een leren broek is maar dat er
afbeeldingen en/of figuren op geborduurd zijn.
Bij een echte lederhose wordt er eigenlijk altijd ook
leren bretels gedragen. Ook hoort het om hierbij
speciale schoenen te dragen, namelijk haferlschuhe.
Men draagt geen sokken maar kniekousen en in
sommige gebieden (Oberbayern) daaroverheen een
stuk stof rondom het onderbeen wat men loferl noemt.
Men draagt er vaak ook nog een soort brede riem bij
van leer die ook weer geborduurd is. Deze brede riem
diende vroeger als een soort portemonnee.
Van oorsprong is de lederhose een kledingstuk dat door de
laagste rang van de bevolking werd gedragen. Vooral voor
boeren was het een makkelijke broek die ook makkelijk schoon
te krijgen was. Het is aan de adel te danken dat de lederhose
nog steeds wordt gedragen. Zij hebben de broek ook in de
hogere lagen van de bevolking geïntroduceerd. Dit is vooral aan
het Oostenrijkse keizershuis (huis Habsburg) te danken.
Aartshertog Johan was de eerste die als adellijke een lederhose
droeg. Later liet ook keizer Frans Jozef I zich in lederhose
afbeelden. Daarnaast is het niet onbelangrijk dat de
klederdrachtverenigingen in Oostenrijk de lederhose nog steeds
koesteren.
Op bepaalde feesten is het een must om als man een lederhose te dragen, bijvoorbeeld
het wereldberoemde Oktoberfest in München. Bij zulke gelegenheden dragen vrouwen
dan gewoonlijk een dirndl.

Vul de ontbrekende woorden in. Verbeter nadien met de verbetersleutel.
De lederhose is een traditionele leren broek die zowel in ________________ als in
Oostenrijk en _____________ wordt gedragen.

De broek is als _____________ ontstaan.
De korte broek werd vooral tijdens het werk, ______________ en _____________
gedragen.
Typerend is dat de lederhose niet alleen een leren broek is maar dat er ______________
________________________ .
Bij een echte lederhose worden er eigenlijk altijd ook leren ______________ gedragen.
Ook hoort het om hierbij speciale schoenen te dragen, namelijk ___________________.

Men draagt er vaak ook nog een soort brede riem bij van leer die ook weer geborduurd
is. Deze brede riem diende vroeger als een soort __________________.

Van oorsprong is de lederhose een kledingstuk dat door de laagste rang van de bevolking
werd gedragen. Vooral voor ___________ was het een makkelijke broek die ook
makkelijk ____________ te krijgen was.

Beantwoord de vragen.
Wanneer is een lederhose dragen een must?

________________________________

Wat dragen de vrouwen op feesten?

________________________________

Wie heeft de broek ook in de hogere lagen van de bevolking geïntroduceerd? _________
______________
Wie was de eerste die als adellijke een lederhose droeg?

_____________________

Hoek 5: kleding bij Indiërs
In deze hoek gaan we kijken naar de kleding van de Indiërs. Maar waar wonen indiërs? Kleur India
rood en kleur België geel.

In welk werelddeel ligt India?

____________________

De kleding in India vertoont een grote variatie, mede als gevolg van de uitgebreide
etnische, geografische, religieuze, sociale en culturele diversiteit. Daarnaast kent India
een grote textielindustrie.
Zoek op in boeken en het internet wat je vindt over:
-

De traditionele kleding van India.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
-

Westerse invoeden op kleding in India.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

-

Kledingproductie in India.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

-

Wassen van kleding in India.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Klaar? Verbeter met de verbetersleutel.
Tijd over? Blader nog eens in de boeken of zoek nog ‘wist je datjes’ op over kleding.
Wist je dat:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Hoek 6: Kleding maken.
Kleding draagt iedereen om zijn lichaam te beschermen tegen de kou. Kleren zijn
gemaakt van stoffen, bijvoorbeeld: katoen.
Katoen groeit aan een katoenplant.
Een katoenplant groeit alleen in warme landen. Een katoenplant wordt net zo groot als
een volwassen mens. In de zomer komen prachtige bloemen aan de katoenplant. Onder
elke bloem groeit een bolletje. Een bolster noemen we dat. In de bolster zitten
zaadjes,en pluis: katoenpluis, dit lijkt een beetje op wol. In de herfst als het kouder
wordt, vallen de bloemblaadjes af.

Katoenen kleding
Niet alleen broeken of truitjes zijn van katoen. Gordijnen en lakens kunnnen bijvoorbeeld
ook van katoen zijn.
Hoe zie je of iets van katoen gemaakt is?
Dit zie je aan een labeltje wat binnenin je kleding zit. Als je kledingstuk van katoen
gemaakt is, staat er een percentage (een procentgetal) en daarachter katoen. Dat
percentage zegt dan voor hoeveel procent je kleding van katoen gemaakt is.
Bijvoorbeeld als er staat 100% katoen, weet je dat je kleding helemaal van katoen is.
Kijk eens in jouw T-shirt of trui. Van welk materiaal is het gemaakt? ________________
Op tafel zie je ook nog katoenen touw. Volg het stappenplan op de volgende pagina om
zelf een mooi armbandje te maken.

Stappenplannen:

Kies stappenplan 1 of 2

BIJLAGE 13: VERBETERSLEUTELS HOEKENWERK

Hoek 1:
Doorstreep wat fout is.
Een gandoura wordt normaal enkel gedragen wanneer je thuis bent/wanneer het
feest is. Maar in Marokko/België zie je een heleboel vrouwen deze dragen in het
openbaar.
Voor mannen heb je geen/ook een gandoura. Een heleboel mannen dragen de
gandoura ook tijdens het Offerfeest/vrijdagsgebed.
Een belgha is een soort chique/traditionele, Marokkaanse laars/pantoffel.

Hoek 3

Hoek 4
Vul de ontbrekende woorden in.
De lederhose is een traditionele leren broek die zowel in Zuid-Duitsland als in Oostenrijk
en Zuid-Tirol wordt gedragen.
De broek is als bergklederdracht ontstaan.
De korte broek werd vooral tijdens het werk, het wandelen en bij het jagen gedragen.
Typerend is dat de lederhose niet alleen een leren broek is maar dat er afbeeldingen
en/of figuren op geborduurd zijn.
Bij een echte lederhose worden er eigenlijk altijd ook leren bretels gedragen. Ook hoort
het om hierbij speciale schoenen te dragen, namelijk haferlschuhe.
Men draagt er vaak ook nog een soort brede riem bij van leer die ook weer geborduurd
is. Deze brede riem diende vroeger als een soort portemonnee.
Van oorsprong is de lederhose een kledingstuk dat door de laagste rang van de bevolking
werd gedragen. Vooral voor boeren was het een makkelijke broek die ook makkelijk
schoon te krijgen was.

Beantwoord de vragen.

Wanneer is een lederhose dragen een must?

Op bepaalde feesten zoals Octoberfest.

Wat dragen vrouwen op die feesten?

een dirndl

Wie heeft de broek ook in de hogere lagen van de bevolking geïntroduceerd? de adel
Wie was de eerste die als adellijke een lederhose droeg?

Aartshertog Johan

hoek 5

In welk werelddeel ligt India?

Azië

De kleding in India vertoont een grote variatie, mede als gevolg van de uitgebreide
etnische, geografische, religieuze, sociale en culturele diversiteit. Daarnaast kent India
een grote textielindustrie.
Zoek op in boeken en het internet wat je vindt over:
-

De traditionele kleding van India.

De handgesponnen en geweven kleding wordt Khadi genoemd en verkocht in het hele
land.
Sadhoes (mannen die zich speciaal aan het hindoeïsme wijden) hebben vaak alleen maar
een lendendoek om en soms zijn ze naakt. Vaak wonen ze alleen of op straat.
-

Westerse invoelden op kleding in India

Door de rijkere Indiërs wordt veel moderne westerse kleding gedragen. De meeste
schoolkinderen dragen in India een schooluniform, bestaande uit een blauwe of bruine
korte broek of rok met een witte of geruite blouse, en vaak met teenslippers.
-

Kledingproductie in India.

Het spinnen en weven werd door de Indiase leider Ghandi uitgeroepen als een symbool
voor de Indiase strijd voor vrijheid en zelfstandigheid. Het spinnewiel stond op zijn
verzoek tussen 1921 en 1947 zelfs centraal op de vlag van India. Nog steeds is de
kledingindustrie een belangrijke bron van inkomsten van het land. Het laten maken van
kleding in India is erg goedkoop, mede door de wijdverspreide kinderarbeid in deze
industrie.

-

Wassen van kleding in India.

De rijke Indiërs hebben een wasmachine. De meeste Indiërs doen de was met de hand,
bij een rivier, openbare kraan of een put. Op een stenen plaat slaan en boenen ze de was
schoon.
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