
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
De grote klis 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De grote klis is een plant die zijn zaden verspreidt 
via de vacht van dieren. Door de kleine 
weerhaakjes aan de zaden blijven ze plakken in de 
vacht van grote grazers als koeien en paarden,  
in de hoop verderop op een vruchtbaar plekje te 
vallen en weer een nieuwe plant te vormen. 
 
Vakgebied 
Biologie: Planten en Natuurlijke omgeving  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Antwoorden 
 
1 B. Langs Rivieren en in Zeeland 
 
2 Paarsrood 
 
3 Zaden / (weer)haakjes / vogels / artisjok 
 
4 De uitvinding van het klittenband 
 
5 Aan de manen en de staart 
 
6 Vanzelf (tijdens het ruien) of wanneer dieren 
over de grond rollen of vechten.  
 

 
Kijkvragen 
 
1 Waar kom je de grote klis vooral tegen? 

A. Aan de kust en in de duinen 
B. Langs rivieren en in Zeeland 
C. In bossen en op de hei   

 
2 Welke kleur hebben de bloemen van de grote 
klis? 

 
3 Vul in: 
De grote klis verspreidt zijn …… door middel van 
kleine ……... De klis wordt gegeten door mensen en 
….. en smaakt een beetje als ……… . 
 

 
 
4 Tot welke uitvinding heeft de werking van de 
kleine weerhaakjes geleid? 
 
5 De paarden hebben minder vacht dan de 
langharige koeien. Waar blijven de klissen bij de 
paarden toch aan hangen? 
 
6 Hoe laten de klissen uiteindelijk weer los uit de 
vacht? 
 
Verdiepingsvraag 
Er zijn ook andere planten die speciale manieren 
hebben ontwikkeld om hun zaad te verspreiden. 
Zoek twee verschillende technieken op en leg uit 
hoe ze werken. 
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Vroege Vogels in de klas 
De grote klis  

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De grote klis is een plant die zijn zaden verspreidt 
via de vacht van dieren. Door de kleine 
weerhaakjes aan de zaden blijven ze plakken in de 
vacht van grote grazers als koeien en paarden,  
in de hoop verderop op een vruchtbaar plekje te 
vallen en weer een nieuwe plant te vormen. 
 
Vakgebied 
Biologie: Planten en Natuurlijke omgeving  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘planten en hun voortplanting’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor het vak biologie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Dieren, planten en voedsel 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Bos en natuurbeheer 
Life Sciences 
 
WO: 
Biologie 
Plantenwetenschappen 
 
 

 
Kijkvragen 
 
1 Waar kom je de grote klis vooral tegen? 

A. Aan de kust en in de duinen 
B. Langs rivieren en in Zeeland 
C. In bossen en op de hei   

 
2 Welke kleur hebben de bloemen van de grote 
klis? 

 
3 Vul in: 
De grote klis verspreidt zijn …… door middel van 
kleine ……... De klis wordt gegeten door mensen en 
….. en smaakt een beetje als ……… . 
 

 
 
4 Tot welke uitvinding heeft de werking van de 
kleine weerhaakjes geleid? 
 
5 De paarden hebben minder vacht dan de 
langharige koeien. Waar blijven de klissen bij de 
paarden toch aan hangen? 
 
6 Hoe laten de klissen uiteindelijk weer los uit de 
vacht? 
 
 
Verdiepingsvraag 
Er zijn ook andere planten die speciale manieren 
hebben ontwikkeld om hun zaad te verspreiden. 
Zoek twee verschillende technieken op en leg uit 
hoe ze werken. 
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