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woordenschat

Tijd voor Taal accent 

Les 1: W W W W 
Je leert de verhaallijn ontdekken en geeft je mening over het karakter 
en de handelswijze van de personages in het verhaal.

Dinsdag 1 september, 8.15 uur

Wiet Waterlanders had het vijfde leerjaar met glans doorzwommen zoals dat 
heet, maar wel in de wetenschap dat hij het zesde leerjaar in een andere 
school zou moeten volgen. Zijn mama had namelijk besloten om te verhuizen. 
Hij had leuke vrienden en heel wat meisjes vonden hem best cool, maar net 
nu gingen ze verhuizen naar Gandamme, een grote stad ergens ver weg.
Wiets mama, Tine Waterlanders-De Smid, had besloten om dichter bij haar 
broer en enige familielid te gaan wonen, die in Gandamme bij de politie was. 
Toen er vlak bij het centrum een mooi huis met tuin en garage vrijkwam, 
was de beslissing dan ook snel genomen. Toen ze verhuisden, nam Wiet 
emotioneel afscheid van zijn vrienden, met de belofte elkaar elke week te 
schrijven. Vier weken later kreeg hij al de helft minder brieven en bij het begin 
van het schooljaar had hij al twee weken niets meer van zijn oude vrienden 
gehoord.
“Wees daar nu maar niet droevig over”, had zijn mama gezegd, terwijl ze hem 
liefdevol over zijn wang streelde. “Je maakt op die nieuwe school zo weer 
andere vrienden. En je moet maar denken: voor mij is het net zo. Ik begin net 
als jij morgen met een nieuwe baan.”
Wiets mama was kapster en ze had werk gevonden in een chic en trendy 
salon in het centrum. Vol zenuwen stond Wiet op 1 september aan de poort 
van zijn nieuwe school, het Sint-Preventiacollege, en probeerde zich daar zo 
gewoon mogelijk te gedragen.
Na wat speurwerk kreeg hij al vlug een groep kinderen in de gaten die 
volgens hem niets anders dan de zesde klas kon zijn. Ze hadden namelijk 
allemaal die verrukkelijke uitdrukking op hun gezicht die zei: “Vanaf nu zijn wij 
hier de oudsten.”

Je leert de verhaallijn ontdekken en geeft je mening over het karakter 
en de handelswijze van de personages in het verhaal.

emotioneel
een emotioneel iemand is snel 
ontroerd

chic en trendy
smaakvol en in de mode

met glamoureuze/zwierige tred
met een sierlijke manier van 
stappen

resoluut
vastbesloten

nazinderen
natrillen (in de tekst: de 
nazinderende geur: de geur die 
even bleef hangen)

bruusk
plotseling

de roes
dromerig moment

laconiek
heel kalm

de armoezaaier
heel arme persoon (in de tekst 
fi guurlijk gebruikt) 
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ccent Tijd voor Taal a

Wiet zag een groepje jongens, een stuk of vijf, waarvan er één in het midden het hoge woord voerde. Dat was 
duidelijk de leider. De jongen was niet zo groot, maar wel zeer fors gebouwd. Daar mochten volgens Wiet gerust 
een paar kilootjes af. Wat verder zat een zwarte jongen alleen. Wiet kon een korte grijns niet onderdrukken, want 
gek genoeg bleek die jongen blauw haar te hebben. Helemaal 
in een hoekje zat nog een jongen, in elkaar gedoken en 
verstopt bijna. Wiet moest twee keer kijken, had hem bijna 
gemist. Het was duidelijk dat de jongen zo weinig mogelijk 
wilde opvallen. De meisjes stonden allemaal bij elkaar en 
keken giechelend Wiets richting uit. Hij begon zich net wat op 
zijn gemak te voelen. Eigenlijk verschilde deze school niet zo 
gek veel van de vorige.

Maar toen verscheen Ophelia Willems in zijn leven en zou hij nooit meer dezelfde jongen zijn. Het meisje kwam de 
schoolpoort door en terwijl ze haar eerste stappen op de speelplaats zette, leek het wel of ieders aandacht naar 
haar toe gezogen werd. Alle kinderen, jong en oud, zeiden haar vriendelijk goeiendag of zwaaiden even en zij 
beantwoordde die begroetingen met de mooiste en stralendste glimlach die Wiet ooit gezien had. Het meisjes stapte 
met glamoureuze tred naar het groepje zesdeklassers en haar lange blonde haren wapperden in de wind. Haar 
mooie blauwe ogen op haar prachtige gezicht gaven een blik van herkenning, die niet voor hem bedoeld 
kon zijn natuurlijk, maar wel voor een van haar vriendinnen achter hem. Ze leek even te dralen en 
stapte toen resoluut zijn richting uit met een meer dan goddelijke glimlach op haar lippen. Toen 
het meisje langzaam dichterbij kwam en Wiet doorkreeg dat ze vlak bij hem zou passeren, 
stond hij als aan de grond genageld. Alle geluid op de speelplaats verdween, al wat zijn 
netvlies voor de rest opving, werd door zijn hersenen gewist. Hij had alleen nog oog voor 
dat verrukkelijk mooie meisje, dat met haar zwierige tred en lieve kuiltjes in de wangen 
voorbijscheerde. Hij kon zich nauwelijks bewegen, maar miste de nazinderende zoete 
geur van lentebloesem die zachtjes achter haar woei niet. Wat rook ze hemels lekker!
Wiet hoopte dat dit zalige moment nooit meer voorbij zou gaan, maar werd nogal bruusk 
uit zijn roes gehaald. Hij kreeg namelijk een boekentas tegen het hoofd.
Wiet schrok hevig en zag opeens het groepje van vijf jongens rond hem staan. Die probeerden 
zo gemeen mogelijk te kijken. Wiet had meteen door dat ze niet gewoon even kennis kwamen 
maken. De leider, die daarnet het hoge woord voerde, greep hem bij de kraag en kwakte hem 
tegen de muur.
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“Dat daar”, zei de jongen schor terwijl hij met zijn hoofd naar het meisje wees, “is Ophelia Willems. Ze is het mooiste 
meisje van de klas, de school, de stad en de wereld en is dus helemaal niks voor een nieuweling zoals jij. Afblijven 
is de boodschap!” De gemene jongen kwam met zijn gezicht tot vlak bij dat van Wiet. “Zelfs als je het neefje bent 
van een zogezegde topspeurder die in zijn belangrijkste onderzoek al jaren op een fout spoor zit”, voegde hij er 
fl uisterend aan toe.
De spanning was even te snijden. Maar dan weerklonk plots een spottende lach.
“Waarom nog hopen, Adriaan? Je zit al vanaf de kleuterklas bij haar in 
de klas en je kunt ze toch niet krijgen.” De zwarte jongen was dichterbij 
gekomen, wat Wiet heel moedig leek, want hij hoorde duidelijk niet bij het 
groepje rotzakken.
“Had je wat?”, vroeg de bendeleider dreigend, terwijl hij zijn kompanen op 
de jongen afstuurde.
“Ja”, antwoordde die laconiek. “Rappe benen.” En als een pijl uit een boog 
schoot hij weg, de armen en de vuisten van de jongens handig ontwijkend.
“Als ik die armoezaaier ooit te pakken krijg, zal het zijn dag niet zijn”, zei de leider gemeen. En 
om zijn woorden kracht bij te zetten, gaf hij Wiet een stevige por in de maag. Wiet keek pijnlijk en hulpeloos 
naar adem happend de speelplaats rond en zag de eenzame kleine jongen nog dieper wegkruipen in 
zijn hoekje. De zwarte jongen met het blauwe haar was al lang verdwenen. 
Ophelia stond ondertussen bij haar vriendinnen, die zo druk bezig waren dat ze niet eens iets 
in de gaten hadden. De kring van vijf jongens sloot zich dreigend om Wiet heen en net 
toen die begon te vrezen dat hij een stevig pak rammel zou krijgen, ging de schoolbel.
Alle kinderen gingen meteen braafjes in twee rijen staan. De vijf jongens, daarnet 
nog gemene rotzakken, stonden nu keurig achter elkaar te kijken alsof er 
niets gebeurd was. Wiet, opgelucht maar niet wetend wat te doen, zette 
zich achteraan, een beetje naast de rij.
“Haha”, zei de juf. Ze was een vrouw van rond de dertig die 
samen met haar collega’s kwam aangewandeld. “Dat moet 
onze nieuwe zijn. Wiet Waterlanders, is het niet?” Ze kwam 
naar Wiet toe en schudde hem de hand. 
Alle blikken keerden zich naar hem. Ook die van de wondermooie Ophelia. 
Wiet kreeg een hoofd als een boei.

Meer lezen?
Wiet Waterlanders en de kleine Caroluscode
Mark Tijsmans
Manteau, 2007
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Les 3: Haal jij ook het nieuws? 
Je leert informatie uit een nieuwsbericht gebruiken om een discussie te voeren.

Jongens schieten Legoman de ruimte in
Twee Canadese jongens hebben een 
Legomannetje de ruimte ingestuurd. De 
17-jarige Mathew Ho en Asad Muhammad 
dachten dat het wel cool zou zijn om een 
Legomannetje de ruimte in te sturen, 
vertelden ze aan een krant. Ze zitten 
allebei nog op de middelbare school. Ze 
hadden 400 euro gespaard. Met dat geld 
kochten ze de nodige apparatuur. 

Vier maanden lang sleutelden ze 
iedere vrije zaterdag aan hun project. 
Ze bevestigden het mannetje, dat een 
Canadese vlag vasthoudt, aan een 
weerballon. Eindelijk was het zover! 
Vanaf een voetbalveld in Newmarket 
lanceerden ze hun tuig, waarop ze vier 
programmeerbare camera’s hadden 
geïnstalleerd. De ballon bereikte een 
hoogte van 24 kilometer. Een uur en vijf 
minuten later ontplofte de ballon, waarna 
de Legoastronaut de afdaling inzette. Het 
poppetje landde veilig op meer dan 120 
kilometer van de ‘lanceerbasis’. 

Omdat de jongens een gps-systeem aan 
hun creatie hadden vastgemaakt, konden 
ze hun Legoman en de camera’s een 
week later terugvinden. Tijdens de tocht 
hadden de camera’s verbluffende foto’s 
gemaakt. Toen ze de foto’s en fi lmpjes 
op hun computer zagen, reageerden de 
twee bedenkers dolenthousiast. “We 
hadden nooit gedacht dat het zo goed zou 
gaan”, zei Mathew. De reis van de Lego-
astronaut is te zien op YouTube.

Nu kennen we meteen ook een andere 
waarheid over Lego. Niet alleen kunnen 
de bouwsteentjes tegen de vernietigende 
krachten van kinderen, maar ook tegen 
die van de ruimte!

woordenschat

de apparatuur
het geheel aan apparaten, alle 
toestellen samen

het project
een plan, een ontwerp

de lanceerbasis
plaats waar raketten de ruimte 
ingeschoten worden

de creatie
(kunst)werk
“Door creatie ontstaat iets nieuws 
- iets wat er daarvoor niet was.” 
(Gerrit Komrij)

verbluffend
ongelofelijk, fenomenaal, 
verbazingwekkend
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Les 5: Een scharniermoment 
Je gaat na wat het scharniermoment was in het leven van Marc Herremans. Je gaat na wat het scharniermoment was in het leven van Marc Herremans. 
Je gaat op zoek naar de betekenis van moeilijke woorden en uitdrukkingen om de tekst zo goed mogelijk te begrijpen.Je gaat op zoek naar de betekenis van moeilijke woorden en uitdrukkingen om de tekst zo goed mogelijk te begrijpen.

28 januari 2002. Nadien is het nooit meer hetzelfde geweest. Het zal ook 
nooit meer hetzelfde worden. Niet enkel mijn fi ets en ikzelf maakten een 
verschrikkelijke buiteling. In hun kielzog volgde mijn hele leven.
Ik heb altijd in een hoge versnelling geleefd. Citius, altius, fortius. Sneller, 
hoger, sterker. Alles meemaken en van alles proeven. Niks missen! Leven! Op 
naar de top, naar het podium, het hoogste podium in de Ironman van Hawaï. 
Tot die dag …

Is mijn leven slechter of beter geworden? Ik kan er zelf nog steeds niet echt 
een antwoord op geven. Alles is simpelweg anders geworden, niks is nog wat 
het was … Of toch wel?

In zijn tweede boek bewijst Marc Herremans dat een gebroken rug geen 

va

gebroken leven betekent. Hij brengt het boeiende verhaal van wat hij de 
voorbije vier jaar heeft meegemaakt. Een verhaal van vallen en opstaan, van 
successen en ontgoochelingen. Het verhaal van de lange weg naar de rea-
lisatie van de ultieme droom die hij had, lang vóór zijn ongeval: het winnen 

n de Ironman van Hawaï.
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INLEIDING

28 januari 2002. Nadien is het nooit meer hetzelfde geweest. Het zal ook nooit 
meer hetzelfde worden. Niet enkel mijn fi ets en ikzelf maakten een verschrikke-
lijke buiteling. In hun kielzog volgde mijn hele leven.

Ik heb altijd in een hoge versnelling geleefd. Citius, altius, fortius. Sneller, 
hoger, sterker. Alles meemaken en van alles proeven. Niks missen! Leven! Op 
naar de top, naar het podium, het hoogste podium in de Ironman van Hawaï. 
Tot die dag ...

Mijn val was een scharniermoment. Hoewel ik het nadien dikwijs drukker had 
dan me lief was, bleef er overdag, en vooral ‘s nachts, soms nog veel te veel 
tijd over om te piekeren. 
Is mijn leven slechter of beter geworden? Ik kan er zelf nog steeds niet echt 
een antwoord op geven. Alles is simpelweg anders geworden, niks is nog wat 
het was.
Of toch wel? Zijn mijn vrienden, mijn familie niet gebleven? Stond ik, minder 
dan negen maanden na mijn ongeval en omringd door het team dat me in 
oktober 2001 stuwde naar die prachtige zesde plaats, niet terug in Hawaï, waar 
ik al mijn dromen wilde waarmaken? De gevolgen van mijn val zinderden nog 
sterk na, de fi nish was toen nog te ver, veel te ver. Maar ik was er, en ik leverde 
daar, ver van huis, vooral voor mijzelf het bewijs dat een gebroken rug geen 
gebroken leven betekent.

Toen ik terug thuiskwam van Hawaï hoopte ik dat de – soms toch wel 
overdreven – mediabelangstelling zou wegebben, en dat ik structuur zou 
kunnen brengen in mijn gehavende leven. Tijd voor een baan, voor vrienden, 
voor mijn relatie. Jongens toch, wat was dat een vergissing. Ik heb zelfs het 
gevoel dat toen alles maar echt op gang gekomen is.

woordenschat

de kielzog 
schuimend spoor achter een schip
in het kielzog van: in navolging 
van

het scharniermoment
een moment dat alles verandert, 
een sleutelmoment

piekeren
nadenken over negatieve 
gebeurtenissen

nazinderen
natrillen, doorwerken

wegebben
geleidelijk verdwijnen, 
verminderen

gehavend
beschadigd, toegetakeld
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Ik ben in Lanzarote met een verschrikkelijke plof neergekomen op die 
rots, en sindsdien stuiter ik nog steeds verder, sneller en sneller, soms 
bergaf, maar meer nog bergop. Eigenlijk is het een beetje bizar. Mijn grote 
droom heb ik moeten opbergen en een groot aantal van mijn fysieke 
mogelijkheden zijn ongetwijfeld verdwenen. Maar andere dromen en andere 
capaciteiten, waarvan ik niet eens het bestaan vermoedde, zijn als door een 
vulkaanuitbarsting aan de oppervlakte gekomen.
Want het lijkt misschien een beetje bizar, maar door mijn val ben ik uit een 
soort egocentrische cirkel, een beetje eigen aan alle topsporters, gekomen. Ik 
heb oog gekregen voor zoveel andere dingen, en vooral ben ik vrij vlug gaan 
begrijpen dat ik niet de enige ben die in een rolstoel is terechtgekomen. Ik heb 
me gerealiseerd dat ik me, hoe dan ook, min of meer in een geprivilegieerde 
situatie bevind, en dat ik hiermee iets moet doen. Voor mezelf, maar misschien 
meer nog voor anderen.

Mijn grote droom ligt niet meer 20 000 kilometer van hier, op Big Island. Mijn 
grote droom is ooit opnieuw te wandelen. Ik weet dat sommigen deze droom 
weglachen, maar anderen geloven er samen met mij in. Maar ik zal er alles aan 
doen om deze droom waar te maken. Ik zal er mijn steen(tje) toe bijdragen. Is 
het niet meer voor mij en mijn huidige lotgenoten, dan toch voor de anderen 
die na mij in dezelfde situatie verzeild zijn geraakt.

woordenschat

bizar
zonderling, vreemd, erg raar

fysiek
lichamelijk

de capaciteit
de bekwaamheid
Wat zijn jouw capaciteiten?
Wat kun jij goed?

geprivilegieerd
bevoorrecht

de lotgenoot
iemand die in dezelfde 
omstandigheden verkeert, 
medeslachtoffer 

verzeild geraken
toevallig ergens komen
verzeild raken in: terechtkomen in 
een vervelende situatie

Omdat, zoals Christopher Reeve het me zei, alles mogelijk is.
Ook opnieuw wandelen ...

Meer lezen?
To walk again. Knokken tot de fi nish
Marc Herremans
Deltas, 2007
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Les 6: (N)iets nieuws onder de zon? 
Je leert de belangrijkste dingen uit een tekst halen en schematisch weergeven.

Nieuws uit Planckendael

Nieuwe 
stereo’s
Het vroegere leeuwenperk heeft tegen 
de kerstvakantie nieuwe bewoners. Een 
koppeltje lepel honden of grootoorvossen neemt er kost en inwoon. Deze 
Zuid- en Oost-Afrikaanse woestijnbewoners hebben oren om ‘u’ tegen 
te zeggen. Ze gebruiken ze dan ook om insecten onder de grond mee te 
lokaliseren. Ze horen ze trippelen en hop, uitgraven maar. 80 % van hun 
dieet bestaat uit insecten aangevuld met eieren, kleine knaagdieren en af 
en toe een vogeltje. Eens bevrucht, werpt een vrouwtje na 60 dagen 2 tot 5 
jongen. In zes maanden tijd groeien ze op van blinde, hulpeloze wezentjes 
tot volwassen “stereo’s”. Hun oren horen dan elk geluidje. 

Bron: Zoo magazine

Fietsen zonder handen klinkt gevaarlijk, maar niet met dit 
exemplaar. Onderzoekers hebben een � ets ontworpen die 
rechtstreeks bevelen van de hersenen opvolgt. Een speciaal 

FIETSEN MET UW HERSENEN

ontwikkelde � etshelm stuurt de hersensignalen van de 
bestuurder door. 
Die signalen zet de � ets vervolgens om in een actie, in dit geval het schakelen naar 
een andere versnelling. Zonder dat daar nog handen aan te pas komen …

Bron: Energiek

woordenschat

stereo
geluid dat je langs twee kanten 
hoort

de kost en inwoon
je kunt er eten en wonen

lokaliseren
de plaats van iets bepalen
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Stroom uit je plant
Naam product? Plant-e
Gemaakt door? Een spin-off van 
Wageningen Universiteit, geleid 
door David Strik en Marjolein 
Helder.
Hoe werkt het? Als planten groeien, 
scheiden de wortels organische 
afvalstoffen uit. Bacteriën in de 
grond eten die stoffen op, waarbij 
een elektronenoverschot ontstaat. 
Met elektroden kun je deze 
elektronen ‘oogsten’ als elektriciteit. 
Uit onderzoek van de uitvinders 
blijkt dat dit niet ten koste gaat 
van de groei van de plant. Het 
charmante van dit idee is dat de 
planten koolstofdioxide uit de 
lucht halen. Je kunt dus elektriciteit 
winnen én de hoeveelheid 
broeikasgassen verminderen. Wat 
ook handig is: Plant-e levert dag en 
nacht energie, het hele jaar door.  
De opbrengst valt nu nog een beetje 
tegen. Met 15 vierkante meter 
planten op je dak kun je je gsm 
opladen. 
Opmerkelijk? Diverse planten zijn als 
‘stopcontact’ in te zetten. De makers 
van Plant-e hebben hun oog laten 
vallen op de gigantische rijstvelden 
in Azië. Waarom zou je daar alleen 
voedsel telen als je tegelijkertijd ook 
energie kunt winnen?
Site? www.plant-e.com

Bron: Quest

Drink jij mee een kopje 

PANDAPOEPTHEE?
Een gekke Chinese professor is bezig 
met het creëren van een heerlijk nieuw 
theesmaakje. Het brouwseltje waar An 
Yanshi aan werkt, is gemaakt op basis van 
de drollen van panda’s. De professor heeft 
inmiddels al vijf ton pandapoep bij elkaar 
geschraapt en denkt een gat in de markt 
te hebben gevonden met zijn thee, die 
volgens hem een ‘uniek aroma’ zal heb-
ben. Volgens An Yanshi zullen theekenners 
massaal vallen voor de ‘volle smaak’ van 
zijn nieuwe pandapoepthee. Speurwerk 
heeft namelijk uitgewezen dat panda’s 
maar 30 procent van hun voedsel verte-
ren. Hun poepjes zijn daardoor rijk aan 
vezels en voedingsstoffen. De thee die uit 
de poep zal worden getrokken zal volgens 
de professor een rijke, nootachtige smaak 
krijgen. Smakelijk!

Bron: www.waarmaarraar.nl

woordenschat

de spin-off
bijproduct van een uitvinding of 
technologische vernieuwing

organisch
afkomstig van planten of dieren

het elektron
drager van elektrische stroom; bij 
een batterij stromen de elektronen 
van de minpool (-) naar de 
pluspool (+)

de elektrode
stroomgeleider  

creëren
maken

het brouwseltje
zelfgemaakt drankje

de poep
uitwerpselen 

het gat in de markt
Er is een gat in de markt als 
er behoefte is aan een nieuw 
product.

het aroma
geur
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PIMP IT UP 

met Levis-verf van 
De Kringwinkel
Levis en De Kringwinkel sloegen de 
handen in elkaar voor een project dat 
even eenvoudig als subliem is. Vanaf 
nu kun je in de Kringwinkel niet alleen 
op zoek naar unieke meubeltjes en 
originele hebbedingen, je vindt in 
een aantal Kringwinkels meteen ook 
de verf om je vondst een persoonlijke 
touch te geven.

Buitenkansje!
Wat doe je met potten verf waarvan 
het etiket gescheurd is, die een fl inke 
deuk hebben gekregen of op een 
andere manier beschadigd zijn? Zulke 
potten zijn niet meer verkoopbaar in 
de reguliere verkooppunten. De verf 
is natuurlijk nog altijd van dezelfde 
kwaliteit. De verfproducent zocht 

en vond de ideale oplossing in een 
samenwerking met Komosie, de 
overkoepelende organisatie van de 
Kringwinkels in Vlaanderen. Ingrid De 
Roo, communicatieverantwoordelijke 
van de Kringwinkel in Vilvoorde, 
zegt: “Het idee is eenvoudig: Levis 
schenkt alle beschadigde potten verf 
aan Komosie. Die verdeelt ze over 
de verschillende Kringwinkels in heel 
Vlaanderen. Hier worden ze verkocht 
tegen democratische prijzen en 
vormen ze een buitenkansje voor 
iedereen die met verf aan de slag wil.”

Bron: Paint! Let’s color.

Bangmaaknieuws
Onderzoekers van onder andere de Universiteit van Amsterdam ontdekten dat kinderen behoorlijk 
bang kunnen worden van oorlog, moord of branden in nieuwsberichten, fi lms en series. En dat ze zich 
ook zorgen maken over de bedreigingen die ze zien op televisie. Vooral jongen kinderen hadden daar 
last van. Wel bleken ze van echt geweld op het nieuws veel banger te worden dan van fi ctief geweld 
in series en fi lms. Ook bleek dat hoe meer televisie de kinderen keken, hoe minder bang ze waren. 
Toch benadrukken de onderzoekers dat het niet slim is om angstige kinderen extra veel naar slecht 
nieuws te laten kijken. Want dat zou ze agressiever en ongevoeliger voor geweld maken.

Bron: Quest

woordenschat

subliem
schitterend

het hebbeding
voorwerp dat men graag wil 
hebben

regulier
normaal

de democratische prijs
prijs die niet al te hoog ligt

fi ctief
denkbeeldig, bedacht, verzonnen
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Les 7: Ik karrewiet, jij karrewiet, wij karrewieten! 
  J  Je leert over de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud en meervoud.
 Je vergelijkt het Nederlands met het Engels en het Frans.

e leert over de 1e, 2e en 3e persoon enkelvoud en meervoud.
 Je vergelijkt het Nederlands met het Engels en het Frans.

Freek Braeckman is nieuwsanker 
van het journaal. Vroeger werkte 
hij voor Karrewiet. Hij zegt: “Bij 
Karrewiet heb ik de stiel geleerd. 
Het is de perfecte stageplek voor 
jonge journalisten. Karrewiet is een 
even volwaardig journaal als het 
nieuws van zeven uur.”

Op maandag 7 januari 2002 werd 
de allereerste afl evering van 
Karrewiet uitgezonden. Het was een historische dag voor Ketnet, de VRT en 
de media in Vlaanderen. Voor het eerst kregen de Vlaamse kinderen een eigen 
jeugdjournaal.

woordenschat

het nieuwsanker
vaste presentator van het journaal

de stiel
beroep 

de stageplek
plaats waar je oefent voor je 
beroep

de vleugels uitslaan
het zo goed doen dat je ergens 
anders iets kunt bereiken 

naam en faam maken
bekend worden

de vinger aan de pols houden 
de nieuwste ontwikkelingen volgen 

In de voorbije jaren is Karrewiet uitgegroeid tot een begrip in de wereld van de 
Vlaamse televisie. Heel wat van de eerste Karrewietreporters en -journalisten 
hebben inmiddels hun vleugels uitgeslagen en naam en faam gemaakt in 
de ‘grotemensenjournalistiek’. Onder meer Freek Braeckman en Gitte Van 
Hoyweghen werkten ooit mee aan Karrewiet.

Karrewiet is het enige echte jeugdjournaal in Vlaanderen. Het programma brengt 
nieuws op kindermaat en houdt de vinger aan de pols van de actualiteit in 
binnen- en buitenland. Kinderen spelen daarbij een belangrijke rol. Ze komen 
vaak aan bod in de reportages en werken er ook zelf aan mee. Karrewiet heeft 
ook oog voor het buitenland en de situatie voor de kinderen daar.
Karrewiet zorgt ervoor dat ook jij goed geïnformeerd bent! 
Dus karrewieten maar!
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Accentweek • activiteit 1: Nieuwe wolken 
Je leert in studieteksten de belangrijkste informatie terugvinden en gestructureerd weergeven.
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VERHAAL.
VERTELT ELKEWOLK

EEN

Deze ziet eruit als een zwaan, die als een schaap en die daar 
doet denken aan een suikerspin! Sommige wolken zien er mooi 
en licht uit, terwijl andere er groot en dreigend uitzien. Alleen 
wolken zijn al in staat om de hemel er opgewekt of duister te 
doen uitzien. Het is niet toevallig dat er zo veel verschillende 
afmetingen en vormen van wolken zijn. Elke soort wolk 
wordt gecreëerd door een bepaalde weersgesteldheid. Door 
de verschillende wolkenformaties te kennen, kunnen we het 
huidige weer beter verklaren en zijn we soms in staat om het 
weer te voorspellen.

DRIE NIVEAUS VAN WOLKEN
De hoogste wolken in de hemel (op een hoogte van 6 km en meer) zijn cirrus-, 
cirrostratus- en cirrocumuluswolken. Op het middelste niveau (tussen 2 tot 6 km 
hoogte) komen altostratus- en altocumuluswolken voor. De wolken op het laagste 
niveau (2 km en lager) zijn stratus-, nimbostratus-, stratocumulus-, cumulus- 
en cumulonimbuswolken. De toppen van deze laaghangende wolken, zoals 
nimbostratus, cumulus en cumulonimbus, kunnen zich uitstrekken tot in de hogere 
niveaus.

Altocumulus
Altocumuluswolken zien eruit als 
kleine, opgezwollen grijze of witte 
rollen die in rijen naast elkaar 
zijn geplaatst. Doorgaans zijn 
ze geen voorbode van neerslag, 
tenzij ze samen voorkomen met 
altostratuswolken.

Stratus
Stratuswolken zijn laaghangende 
grijze wolken met een egale 
basis. Ze worden geassocieerd 
met somber weer en vormen 
soms een mistbank boven de 
grond. Stratuswolken 
kunnen gepaard gaan 
met motregen, lichte 
regen, ijskristallen of 
sneeuwvlokken.

Nimbostratus
Nimbostratuswolken zijn dik 
en hebben een donkergrijze 
kleur. Ze vormen een laag die 
de hele hemel bedekt en de zon 
volledig aan het oog onttrekt. 
Vaak hebben ze een 
rafelige basis en 
zorgen ze voor regen 
die uren of zelfs een 
hele dag kan duren.

Thema 1: Accentweek • activiteit 1

Stratocumulus
Stratocumuluswolken zien eruit als grote 
opgezwollen grijze of witte rollen. Ze 
brengen maar zelden neerslag, maar als dit 
wel het geval is, dan slechts als motregen. 
Wanneer stratocumuluswolken over de 
hemel verdeeld liggen, is hier en 
daar de blauwe hemel tussen de 
wolken te zien. Ze veranderen 
vaak in nimbostratuswolken als 
hun gewoonlijk golvende basis 
egaal wordt.
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Cirrus
Cirruswolken zijn dun en fi jn en 
zien eruit als dunne lokken wit haar 
die in de wind waaien. Ze worden 
geassocieerd met goed 
weer. Cirruswolken 
verschijnen in de hemel 
voor cirrostratus- en 
cirrocumuluswolken.

Cirrostratus
Cirrostratuswolken vormen een 
transparante witte sluier die de 
hemel gedeeltelijk of geheel bedekt. 
Vaak veroorzaken 
ze een halo rondom 
de zon. 
Cirrostratuswolken 
duiden erop dat er 
binnen twaalf uur 
neerslag zal vallen.

Cirrocumulus
Cirrocumuluswolken lijken op kleine 
witte katoenballetjes die aaneen zijn 
geclusterd. Ze geven de hemel een 
rimpelig aanzien. Vaak 
komen ze gelijktijdig voor 
met cirrostratuswolken. 
Ze wijzen erop dat het de 
volgende dag zal gaan 
regenen.

hoge bewolkinghoge bewolking 6 km

Altostratus
Altostratuswolken vormen een sluier over de 
hemel die zwaarder en grijzer is dan de sluier 
van cirrostratuswolken. Ze bedekken de hemel 
geheel of gedeeltelijk 
en soms schijnt de zon 
er zichtbaar doorheen. 
Altostratuswolken zijn een 
teken dat het spoedig zal 
gaan regenen.

middelbare bewolking 2 km

Cumulus
Cumuluswolken zijn mooi, wit en 
zien eruit als katoen. Verspreid 
over een blauwe hemel duiden 
ze op goed weer. Als ze echter 
aan de bovenkant groter worden, 
veranderen ze in 
cumulonimbuswolken en 
zorgen ze voor neerslag 
die een à twee uur 
aanhoudt.

Cumulonimbus
Cumulonimbuswolken hebben een 
donkere dreigende basis en rijzen 
zeer hoog in de hemel op. Deze 
wolken zijn ware fabrieken waarin 
onweersbuien, zware regenbuien, 
sneeuwbuien, hagel, sterke 
rukwinden en 
tornado’s worden 
geproduceerd.

Een achtbaan in een wolk
Cumulonimbuswolken zitten vol 
luchtstromen die voortdurend stijgen en 
dalen. In 1959 gebruikte een piloot in 
nood zijn schietstoel en kwam terecht 
in een cumulonimbuswolk. De krachtige 
winden gooiden hem een uur lang door 
de lucht voor het hem lukte om uit de 
wolk te ontsnappen en te landen.

lage bewolking
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Naar: Atlas van het weer
(KMI & uitgeverij Van Halewyck, 2004)
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