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Inleiding 

Dit lessenpakket over ‘Microben’ is gemaakt voor leerlingen van het 

vijfde of zesde leerjaar. Het pakket kan ook ingezet worden voor 

taalzwakke leerlingen en bevat extra opdrachten voor leerlingen met 

een hoger werktempo dan anderen. Dit thema werd uitgewerkt door Kaat 

De Meutter naar aanleiding van de coronacrisis. Op die manier wil ze 

leerlingen een wetenschappelijke inkijk geven in de wereld van 

microben en wil ze multiperspectiviteit stimuleren bij het 

analyseren en vatten van deze wereldcrisis. 

 

Inhoud lessenpakket 

Dit pakket met acht lessen bevat volgende zaken: 

▪ Een handleiding voor leerkrachten 

▪ Een PowerPoint als leidraad doorheen de acht lessen 

▪ Een werkbundel voor leerlingen inclusief sneller-klaar 

opdrachten en correctiesleutel 

▪ Een aangepaste werkbundel voor taalzwakke leerlingen (met 

pictogrammen, eenvoudige instructie, minder schrijfwerk …) 

▪ Een eindevaluatie voor leerlingen met correctiesleutel 

 

Lesonderwerpen 

Les 1: Wat zijn microben? 

Les 2: Verspreiding van een infectie 

Les 3: Voorkomen van een infectie (natuurlijk afweersysteem) 

Les 4: Voorkomen van een infectie (vaccinaties) 

Les 5: Behandelen van een infectie 

Les 6: Epidemie en pandemie 

Les 7a: Coronavirus 

Les 7b: Coronavirus 

Les 8: Maak je eigen microbe 
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Les 1 Wat zijn microben? 
 

Duur: 50 minuten 

Benodigdheden 

o Werkbundel p. 3-4 

o PowerPoint 

o Informatieve teksten over schimmels, bacteriën en virussen 

Achtergrondinformatie 

Microben, ook bekend als kiemen, zijn minuscule levende organismen die te klein zijn om met het 

blote oog te kunnen zien. Ze zijn bijna overal op aarde terug te vinden. Hoewel ze uiterst klein zijn, 

bestaan microben in verschillende vormen en formaten.  

Er zijn drie hoofdgroepen van microben: virussen, bacteriën  en schimmels.  

1. Virussen zijn de kleinste microben en zijn over het algemeen schadelijk voor de mens. Ze 

kunnen ons erg ziek maken. Virussen kunnen niet op zichzelf overleven. Ze hebben een 

‘gastheer’ nodig om te overleven, vermenigvuldigen en om zich te verspreiden. Ze kunnen 

dus overgedragen worden van persoon tot persoon. Een bekend voorbeeld van een virus is 

griep. 

 

2. Bacteriën kunnen zich razendsnel vermenigvuldigen, namelijk exponentieel om de twintig 

minuten. Het grootste deel van de bacteriën is onschadelijk. Ze kunnen zelfs helpen bij het 

maken van voedsel (zoals Lactobacillus in de voedingsindustrie). Er zijn echter ook 

schadelijke bacteriën vanwege hun aanmaak van giftige stoffen in ons lichaam. Bacteriën kun 

je eenvoudig indelen naar hun vorm. Er zijn bolletjes, staafjes en spiraaltjes.  

 

3. Schimmels zijn de grootste microben. Ze leven in de lucht, op planten en in het water.  Het 

zijn microben die voor de mens zowel nuttig als schadelijk kunnen zijn. Bepaalde schimmels 

kunnen schadelijk zijn omdat ze infecties veroorzaken of doordat ze giftig zijn. Andere zijn 

dan weer nuttig of onschadelijk, zoals Penicillium, dat het antibioticum penicilline aanmaakt. 

Andere schimmels zijn geen microben en nog andere kan je eten, zoals Agaricus, die we 

allemaal kennen als de champignon.  

Microben kunnen ook nuttig zijn. Eén van de belangrijkste nuttige toepassingen van bacteriën vinden 

we terug in de voedingsindustrie. Kaas, brood, yoghurt, chocolade, azijn en alcohol worden allemaal 

gemaakt door de groei van microben.  

Sommige microben kunnen schadelijk zijn voor de mens en ziekten veroorzaken. Een ziekte 

veroorzaakt door een microbe is een infectie. Bijvoorbeeld het Influenzavirus kan griep veroorzaken, 

Campylobacter-bacteriën kunnen tot voedselvergiftiging leiden en dermatofytschimmels, zoals 

Trichophyton, kunnen voetschimmel en ringworm veroorzaken. Schadelijke microben zoals deze 

noemen we ziektekiemen.  

Lesplan 

Je polst in het begin van de les naar wat leerlingen al weten over microben. Je laat hen vertellen en 

speelt vanuit die positie in om de les te starten. Je geeft hen mee dat er drie soorten microben 

bestaan: virussen, bacteriën en schimmels. Je print de informatieve teksten naargelang hoeveel 



4 
 

leerlingen er in jouw klas zitten. Indien er 18 leerlingen zijn, print je elke tekst zes keer. Je geeft elke 

leerlingen een willekeurig blaadje, maar zorg ervoor dat buren niet hetzelfde blaadje krijgen. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen de tekst lezen en nadien de vier belangrijkste eigenschappen 

van een virus, bacterie of schimmel in de tekst markeren. Ze moeten eveneens een voorbeeld 

onderlijnen in de tekst.  

Wanneer de leerlingen hiermee klaar zijn, zetten ze zich naast een andere leerling die hetzelfde 

blaadje kreeg. Ze vergelijken hun gemaakte oefening en discussiëren over hun oplossingen indien er 

verschillen zijn. 

Nu is het aan de leerkracht om te vragen aan elke groep leerlingen met hetzelfde onderwerp wat 

volgens hen de belangrijkste eigenschappen zijn en wat een voorbeeld is van die soort microbe. Aan 

de hand van de PowerPoint kan de leerkracht deze eigenschappen snel zichtbaar maken en kunnen 

alle leerlingen deze noteren in hun werkbundel. 

Na het invullen van de kaders vraag je in de klas of iemand onlangs ziek is geweest door of in contact 

is geweest met een bacterie, virus of schimmel. Misschien kennen de leerlingen iemand die ziek is 

geweest. Vraag hen of ze weten of de infectie door een bacterie, virus of schimmel was. 

Je vertelt de leerlingen dat er ook nuttige microben bestaan. Je vertelt hen dat een ziektekiem een 

schadelijke microbe is. Laat vervolgens iemand het weetje vertellen in de werkbundel. 

Lesdoelen 

o De leerlingen kunnen de drie verschillende typen microben opsommen en ze ordenen 

volgens hun grootte. 

o De leerlingen kunnen de voornaamste eigenschappen geven van elke soort microbe en een 

voorbeeld ervan benoemen. 

o De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een ziektekiem is. 

o De leerlingen kunnen informatie samenvatten en schematiseren op een duidelijke manier. 

 

Leerplandoelen 

Zill 

OWna2: In verschillende biotopen vaak voorkomende organismen waarnemen, onderzoeken, benoemen en 
ordenen      
TOsn1: Een schriftelijke boodschap verwerken 

OVSG 

WO-NAT-03.08b: De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van levende wezens gelijkenissen en 
verschillen ontdekken, een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden deze op basis van meer dan één 
criterium. 
NL-LEZ-TV-04-05: De leerlingen kunnen in voor hen bestemde school- en studieteksten de voornaamste 
informatie terugvinden en deze gestructureerd weergeven. 

GO! 

1.2.3.12: Met voorbeelden illustreren hoe organismen soms nuttig, soms schadelijk kunnen zijn voor de 
mens. 
3.2.3.6: Organismen met elkaar vergelijken op basis van minstens 1 criterium.  
1.2.2.99: Op een doelbewuste en efficiënte manier informatie in verschillende bronnen zoeken, selecteren 
en verwerken. 
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Opdracht  

1. Lees de tekst.  
2. Markeer in de tekst de vier belangrijkste eigenschappen van virussen.  
3. Onderlijn in de tekst een voorbeeld van een virus. 

Virussen 

Virussen zijn de kleinste microben en kunnen alleen worden gezien met een sterke 

microscoop. Ze zijn over het algemeen schadelijk voor de mens. Een virus kan ons erg 

ziek maken, je kunt door allerlei dingen een virus krijgen. Een virus kan in de lucht 

zitten, of in het water. Je kan een virus ook krijgen door iemand aan te raken of als 

iemand hoest of niest. 

Virussen kunnen niet op zichzelf overleven. Ze hebben een ‘gastheer’ nodig om te 

overleven, te vermenigvuldigen en om zich te verspreiden. Een virus heeft dus jouw 

lichaam nodig om te kunnen groeien. Het virus komt binnen in je lichaam en zoekt een 

cel (of gastheer) in je lichaam. Het virus zorgt er voor dat die cel even schadelijk wordt 

als het virus zelf. Die cel gaat zich vermenigvuldigen en na een tijdje krijg je honderden 

virussen in je lichaam. Uiteindelijk barsten de virussen uit de cellen. Dit is niet goed voor 

je lichaam en dan word je ziek. 

Virussen kunnen dus overgedragen worden van persoon tot persoon. Een bekend 

voorbeeld van een virus is griep of verkoudheid. Er kunnen heel veel soorten 

verkoudheidsvirussen zijn, dus je kan een paar keer per jaar verkouden worden.  

 

 

 

Opdracht  

1. Lees de tekst.  
2. Markeer in de tekst de vier belangrijkste eigenschappen van bacteriën.  
3. Onderlijn in de tekst een voorbeeld van een bacterie. 

Bacteriën 

Bacteriën kunnen zich razendsnel vermenigvuldigen, namelijk exponentieel om de 

twintig minuten. Uit één enkele bacterie kunnen binnen één dag 70 miljoen nieuwe 

bacteriën ontstaan. Bacteriën zijn hele kleine levende wezens. Ze bestaan maar uit één 

cel en je kunt ze alleen zien met een microscoop. Bacteriën kun je eenvoudig indelen 

naar hun vorm. Er zijn bolletjes, staafjes en spiraaltjes.  

Het grootste deel van de bacteriën is onschadelijk. Ze kunnen zelfs helpen bij het maken 

van voedsel, zoals bijvoorbeeld Lactobacillus in de voedingsindustrie. Wij hebben ze zelfs 

ook nodig om gezond te blijven. 

Er zijn echter ook schadelijke bacteriën vanwege hun aanmaak van giftige stoffen in ons 

lichaam. Bacteriën kunnen allerlei ziekten veroorzaken. Ook besmettelijke ziekten zoals 

tuberculose, difterie, de pest en cholera.  

Je kunt je beschermen tegen bacteriën door je goed te wassen (vooral je handen), 

zonlicht, inenten en geneesmiddelen die de bacteriën doodmaken (desinfecteren).  
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Opdracht  

1. Lees de tekst.  
2. Markeer in de tekst de vier belangrijkste eigenschappen van schimmels.  
3. Onderlijn in de tekst een voorbeeld van een schimmel. 

Schimmels 

Schimmels zijn de grootste microben. Ze leven in de lucht, op planten, in het water, in 

de grond en in ons lichaam – schimmels zijn overal. We kennen ongeveer 

honderdduizend schimmelsoorten en dat is naar schatting nog maar vijf procent van het 

totaal.  

Schimmels zijn niet populair. Bij schimmel denken we aan afbraak en bederf. Aan 

beschimmelde boterhammen, groen bepoederde sinaasappels, voetschimmel en zwart 

uitgeslagen badkamers. Met hun stoffige, wollige of harige verschijning in allerlei kleuren 

zien ze er nogal griezelig uit. 

Het zijn microben die voor de mens zowel nuttig als schadelijk kunnen zijn. Bepaalde 

schimmels kunnen schadelijk zijn omdat ze infecties veroorzaken of doordat ze giftig zijn. 

Andere zijn dan weer nuttig of onschadelijk, zoals Penicillium, die het antibioticum 

penicilline aanmaakt.  

Sommige schimmels kan je eten, zoals Agaricus, die we allemaal kennen als de 

champignon.  
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Les 2 Verspreiding van infectie 
 

Duur: 50 minuten 

Benodigdheden 

o Werkbundel p. 5-6 

o PowerPoint 

o Witte glow-in-the-dark gel of natuurlijke olie gemengd met kaneel en glitter 

o Filmfragment: https://schooltv.nl/video/hoe-kun-je-hygienisch-niezen-in-je-hand-je-

elleboog-of-een-zakdoek/#q=niezen 

Achtergrondinformatie 

Veel ziektekiemen kunnen van persoon op persoon overgaan via verschillende wegen, bijvoorbeeld 

door lucht en aanraking. Een ziekte die door die microben veroorzaakt wordt, noemen we een 

infectie. Als je een infectie hebt, weet je dat niet altijd meteen. De microbe kan nog lang in je lichaam 

zitten voor die schadelijk wordt en je echt ziek maakt. De tijd tussen de besmetting en de eerste 

symptomen van de infectie, noemen we de incubatietijd.  

Gedurende de incubatietijd kan de infectie soms al besmettelijk zijn. Dat kan ervoor zorgen dat je 

anderen aanraakt en zo de infectie al verspreidt. Ook tijdens de ziekte gaan de meeste mensen nog 

met elkaar om en raken ze elkaar aan. Neem bijvoorbeeld een verkoudheid, daarmee gaan de 

meeste mensen nog naar school en naar hun werk en ze niezen en hoesten daar voortdurend. 

Niezen en hoesten is een techniek die ons lichaam gebruikt om schadelijke microben en ingeademd 

stof te verwijderen. Wanneer we ze inademen raken ze verstrikt in onze neusharen en kriebelen ze 

onze neus. De neus zendt een signaal naar de hersenen die dan weer een signaal terugsturen naar de 

neus, mond, longen en borstkas om de kriebel weg te blazen. Bij een verkoudheid of griep worden er 

zo miljoenen virussen weggeblazen en wordt de plaats waar ze landen (bv. op voedsel of op onze 

handen) besmet. Onderzoek heeft uitgewezen dat kleine snotdruppeltjes tot 8 meter ver gaan bij het 

niezen. De grotere snotdruppels 2 meter ver. 

Om zo weinig mogelijk mensen te besmetten, moet je voorzorgsmaatregelen nemen. Dat betekent 

dat je altijd je hand voor de mond moet houden als je hoest of niest, maar pas daarmee op! Als de 

microben dan op je handen zitten, kan je ze nog steeds doorgeven als je anderen aanraakt! Niezen 

komt ook vaak plots en het kan gebeuren dat je hand niet alles tegenhield. Je kan dus best niezen in 

een zakdoek die je meteen daarna weggooit in de vuilbak. Indien je geen zakdoek hebt, kan je nog 

beter in je ellenboog niezen. Op die manier kan je via je handen niets besmetten. Indien je toch in je 

handen niest, was grondig je handen. 

Lesplan 

Fase 1: 

We beginnen de les met een experiment: 

1. Neem de glow-in-the-dark gel of de olie met kaneel en glitter. Zorg dat er genoeg is om drie 

kinderen te ‘besmetten’.  

2. Zorg ervoor dat elke leerling (of elk duo) een rol kiest uit onderstaande lijst, of dat ze er zelf 

een verzinnen. 

▪ Een moeder die een wandeling maakt met haar nieuwsgierige peuter 

▪ De burgemeester van het dorp die iedereen begroet die hij of zij tegenkomt 

https://schooltv.nl/video/hoe-kun-je-hygienisch-niezen-in-je-hand-je-elleboog-of-een-zakdoek/#q=niezen
https://schooltv.nl/video/hoe-kun-je-hygienisch-niezen-in-je-hand-je-elleboog-of-een-zakdoek/#q=niezen
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▪ Een drukke zakenman die een afspraak heeft 

▪ Een oma of opa die graag eens in de wangen knijpt 

▪ Spelende kinderen in de speeltuin 

Suggestie drama – Waar moet je op letten als je je inleeft in een personage? 

• Mimiek: Laat met je gezicht zien dat je blij, bang, boos, verdrietig, verlegen bent 

• Lichaamshouding: Laat met je lichaam zien dat je oud, jong, nerveus, rustig… bent 

• Taal: Laat met je stem horen of je jong, oud, enthousiast, verveeld… bent 

 

3. Wanneer elke leerling een rol heeft gekozen, gaat iedereen op een willekeurige plaats in de 

klas staan. Iedereen doet nadien zijn ogen toe. Er wordt niet gespiekt. 

4. De leerkracht gaat nu rond in de klas en ‘besmet’ drie kinderen door hun handen vol te 

smeren met de gel of olie. De klas weet dat er enkele leerlingen besmet zullen zijn. 

5. De leerkracht geeft het startsignaal en laat het ‘dorpsleven’ plaatsvinden in de klas. Iedereen 

loopt door elkaar en leeft zich in in zijn/haar personage. Ze gaan in interactie met elkaar. Dit 

duurt vijf minuten. 

6. Na vijf minuten geeft de leerkracht een eindsignaal en iedereen blijft op zijn/haar plaats 

staan. Indien er glow-in-the-dark gel gebruikt werd, doe je het licht uit. Indien er olie met 

kaneel en glitter werd gebruikt ga je rond in de klas om te kijken. Je zal dan duidelijk zien wie 

besmet is (heeft gel of olie op zijn/haar lichaam). 

7. Je stelt de volgende vragen aan de klas: 

a. Hoeveel leerlingen werden er in het begin besmet volgens jullie? 

b. Hoeveel leerlingen zijn er na vijf minuten besmet? 

c. Vinden jullie dit veel/weinig? 

d. Denken jullie dat dit in de realiteit ook zo gebeurt? 

e. Hoe zou je het verspreiden kunnen voorkomen? 

f. Probeer jullie handen eens te gaan wassen! Wat gebeurt er dan? 

→ Laat de leerlingen zoveel mogelijk de leerstof zelf reconstrueren! Je vult als 

leerkracht aan vanuit de achtergrondinformatie. 

Fase 2: 

De leerlingen lossen de bijhorende vragen op in hun werkbundel. Nadien overloop je met de klas of 

hun antwoorden volledig zijn. 

Fase 3: 

Je sluit de les af met een leuk filmpje over niezen. 

 

Lesdoelen 

o De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat incubatietijd is. 

o De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen waarom we hoesten en niezen en weten 

wat de beste manier is om te hoesten en niezen. 

o De leerlingen kunnen verwoorden waarom je nog steeds infecties kan verspreiden als je niest 

of hoest met je hand voor de mond. 

o De leerlingen kunnen een rol aannemen en behouden tijdens een dramatisch spel. 
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Leerplandoelen 

Zill 

IVgv2: Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid beïnvloeden en op basis 
daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen  
Suggestie 
MUva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in beeld, 
muziek, dans en drama verfijnen 

OVSG 

WO-NAT-07.26: De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen 
vermindert. 
Suggestie 
MV-DRA-SB-2.10: De kinderen kunnen vanuit een achtergrond een welomschreven rol spelen (wie?). 

GO! 

3.2.7.23: Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, handen wassen …) om 
besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen (bijv. luizen, teken, griep …). 
Suggestie 
4.3.2.9:  Zich transformeren in een bepaald personage. 
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Les 3 Voorkomen van een infectie: 

Het natuurlijke afweersysteem 
 

Duur: 25 minuten 

Benodigdheden 

o Werkbundel p. 7 

o PowerPoint 

o Filmfragment: https://www.youtube.com/watch?v=asosmZbe66Q (3.20’ tot 4.10’) 

 

Achtergrondinformatie 

Ons lichaam houdt ons op een efficiënte manier gezond. Het beschikt over drie grote natuurlijke 

verdedigingsmechanismen: 

1. Eerste verdediging: Ziektekiemen uit ons lichaam houden  

Onze huid is het eerste verdedigingssysteem dat schadelijke microben uit ons lichaam houdt. Het 

slijm en de neushaartjes in onze neus houden microben tegen zodat ze niet in onze longen 

binnendringen.  

2. Tweede verdediging: Niet-doelgerichte witte bloedcellen  

Deze witte bloedcellen zijn niet doelgericht. Ze vallen alles aan wat vreemd is en door de eerste 

verdediging komt. Sommige witte bloedcellen zijn constant op zoek naar lichaamsvreemde stoffen 

zoals ziekteverwekkers. Als een bacterie door dit type witte bloedcel wordt ingesloten, gaat deze 

dood. Dat is een beetje vergelijkbaar met Pacman.  

3. Doelgerichte witte bloedcellen 

Er zijn ook witte bloedcellen die ziektekiemen herkennen aan de stofjes die aan de buitenkant zitten. 

Ze maken hier antistoffen tegen. De ziekteverwekker wordt zo onschadelijk gemaakt. Verschillende 

ziekteverwekkers hebben andere stofjes aan de buitenkant en er moeten daar dus allemaal 

verschillende antistoffen tegen gemaakt worden. Als je een bepaald type antistof hebt aangemaakt, 

blijft deze nog een tijd in het bloed. Bovendien onthouden de witte bloedcellen hoe deze antistof 

moet worden gemaakt. Je kunt niet meer ziek worden van dezelfde ziekteverwekker en bent 

immuun geworden voor deze ziekte. 

 

Lesplan 

Fase 1: 

We beginnen de les met een filmfragment van een oorlogsaanval in ‘Lord of the Rings’: 

https://www.youtube.com/watch?v=asosmZbe66Q (3.20’ tot 4.10’) 

Er volgt een klasgesprek over wat ze net heb gezien en wat dit fragment te maken zou kunnen 

hebben met dit thema. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=asosmZbe66Q
https://www.youtube.com/watch?v=asosmZbe66Q
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Fase 2: 

Je vertelt aan de hand van de achtergrondinformatie over de drie belangrijke 

verdedigingsmechanismen van het lichaam. Je legt deze uit en de leerlingen vullen de titels aan in 

hun werkbundel. Het is belangrijk om telkens de link te leggen naar de pictogrammen die erbij staan. 

Laat eerst de leerlingen nadenken over wat het verband zou kunnen zijn. 

1. Ziektekiemen uit ons lichaam houden (agent die ‘HALT’ roept) 

2. Niet-doelgerichte witte bloedcellen (Pacman die alles opeet dat op zijn weg komt) 

3. Doelgerichte witte bloedcellen (Een sleutel vanwege de specifieke antistoffen) 

 

Lesdoelen 

o De leerlingen weten dat ons lichaam over drie natuurlijke verdedigingsmechanismen 

beschikt om infecties te bestrijden. 

o De leerlingen kunnen de drie natuurlijke verdedigingsmechanismen in chronologische 

volgorde benoemen. 

 

Leerplandoelen 

Zill 

OWna5: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende organismen door een specifieke 
(lichaams)bouw, houding of handeling aangepast zijn om in hun omgeving te functioneren en te overleven 

OVSG 

WO-NAT-02.07a: De leerlingen geven bij levende organismen kenmerken aan waaruit hun aangepastheid 
blijkt aan omgevingsinvloeden. 

GO! 

3.2.4.3: Bij levende organismen kenmerken opsommen waardoor hun aangepastheid blijkt aan o.m. de 
voeding, het klimaat, de seizoenen of hun vijanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Les 4 Voorkomen van een infectie: 

Vaccinaties 
 

Duur: 50 minuten 

Benodigdheden 

o Werkbundel p.8-9 

o PowerPoint 

o Lied: https://schooltv.nl/video/snapje-vaccineren/#q=vaccinatie  

 

Achtergrondinformatie 

Ons immuunsysteem valt alle schadelijke microben aan die ons lichaam binnendringen. Een manier 

om ons immuunsysteem te helpen is door vaccinatie.  

Vaccins dienen om infecties te voorkomen, niet om ze te genezen.  

Vaccins worden meestal gemaakt van zwakke of onschadelijke versies van dezelfde microben die ons 

ziek maken. Soms worden vaccins gemaakt van cellen die sterk lijken op de microben die ons ziek 

maken. Als het vaccin in het lichaam wordt geïnjecteerd, vallen de doelgerichte witte bloedcellen het 

vaccin aan, net zoals het echte ziektekiemen zou aanvallen. De doelgerichte witte bloedcellen maken 

massaal specifieke antistoffen aan. Omdat het vaccin een fel verzwakte versie van de microbe is, 

schakelen de witte bloedcellen het vaccin gemakkelijk uit en word je dus niet ziek. De antistoffen 

blijven echter nog in het bloed en je wordt dus immuun. De witte bloedcellen onthouden ook hoe je 

die specifieke antistoffen moet maken. 

De antistoffen die je immuun maken, gaan soms weer uit het bloed en de witte bloedcellen vergeten 

hoe ze de antistoffen moeten maken. Daarom is voor sommige vaccinaties een nieuwe prik nodig.  

Sommige microben, zoals de griep, zijn sluw. Ze kunnen zichzelf van ‘identiteit’ veranderen. Zo weten 

de witte bloedcellen niet meer hoe ze deze microben moet bestrijden. Daarom zijn er ieder jaar 

nieuwe griepvaccins. 

Lesplan 

Fase 1: 

De leerkracht gaat een klasgesprek aan met de leerlingen over vaccinaties. Je kan volgende vragen 

stellen aan de klas: 

▪ Wie heeft er al vaccinaties gehad? Weet je hoeveel? 

▪ Weet je ook voor welke ziektes je al gevaccineerd bent? 

▪ Zijn er leerlingen die nog geen vaccinaties hebben gehad? Zo ja, waarom niet? 

▪ Weet je wat een vaccin is en hoe het werkt? 

Fase 2: 

Suggestie Nederlands – Waar moet je op letten als we een tekst gaan lezen? 

• Kijk eerst naar de titel en de prenten. Waar denk je dat de tekst over gaat? 

• Lees de tekst volledig en aandachtig.  

https://schooltv.nl/video/snapje-vaccineren/#q=vaccinatie
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• Lees de bijhorende vragen. Zoek opnieuw in de tekst waar informatie te vinden was over dat 

onderwerp. Lees dat stukje tekst opnieuw. Probeer de vragen op te lossen. 

• Lees je antwoorden na. Is het logisch wat er staat? 

De leerlingen beginnen met de tekst op p. 9 van de werkbundel te lezen. Nadat ze de tekst hebben 

gelezen, lossen ze de bijhorende vragen op in de werkbundel. Je overloopt de oefeningen indien 

iedereen klaar is. 

Na deze oefening krijgen de leerlingen per twee de taak om een definitie van een vaccin te 

formuleren. Ze proberen een antwoord te formuleren op de vraag ‘Wat is een vaccin en hoe werkt 

het?’. 

Je overloopt de antwoorden van de leerlingen en bespreekt welke elementen er zeker in de definitie 

aanwezig moeten zijn. 

Fase 3: 

Om de les af te sluiten kan je nog ‘Het vaccinatielied’ laten horen. Dat is een lied over de werking van 

vaccinaties op een leuke manier gebracht. Bij de video staat de liedtekst uitgeschreven. 

 

Lesdoelen 

o De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een vaccinatie is en wat het in ons 

lichaam doet. 

o De leerlingen kunnen hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en gerichte vragen oplossen 

over een informatieve tekst. 

 

Leerplandoelen 

Zill 

IVgv1: Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen en 
daarbij aandacht hebben voor veiligheid en eerste hulp. 
Suggestie 
TOsn1: Een schriftelijke boodschap verwerken  

OVSG 

WO-NAT-07.04: De leerlingen weten dat bepaalde ziektes kunnen worden voorkomen. 
Suggestie 
NL-LEZ-TV-04-05: De leerlingen kunnen in voor hen bestemde school- en studieteksten de voornaamste 
informatie terugvinden en deze gestructureerd weergeven. 

GO! 

3.2.7.2: Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ontsmetten na 
het zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen 
Suggestie 
1.2.2.99: Op een doelbewuste en efficiënte manier informatie in verschillende bronnen zoeken, selecteren 
en verwerken.  
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Les 5 Behandelen van een infectie 
 

Duur: 50 minuten 

Benodigdheden 

o Werkbundel p. 10 

o PowerPoint 

o Stripverhalen en discussiekaarten 

Achtergrondinformatie 

Soms slagen microben er in om het natuurlijke afweersysteem te overwinnen en ons lichaam binnen 

te dringen. Ons lichaam heeft dan hulp nodig. 

 Antibiotica zijn speciale geneesmiddelen die dokters voorschrijven om schadelijke bacteriën te 

doden. Sommige antibiotica zorgen dat de bacteriën zich niet meer vermenigvuldigen, andere doden 

de bacteriën. Antibiotica worden gebruikt om ziekten te behandelen die veroorzaakt worden door 

bacteriën, zoals hersenvliesontsteking, tuberculose en longontsteking.  

Antibiotica helpen niet tegen virussen. Gebruik ze dus zeker niet bij verkoudheid of griep want die 

worden door virussen veroorzaakt.  

Toen antibiotica nog niet waren ontdekt, konden schadelijke bacteriën mensen doden. Nu kan men 

veel bacteriële infecties eenvoudig met antibiotica behandelen, maar de bacteriën laten zich niet 

zomaar doden! Omdat ze vaker met antibiotica in aanraking komen worden bacteriën er resistent 

tegen. Dat betekent dat bacteriële infecties opnieuw levensgevaarlijk worden. We kunnen dit op een 

aantal manieren vermijden:  

▪ Neem alleen antibiotica op voorschrift van de dokter en neem deze zo lang en zo veel als de 

dokter voorschrijft. 

▪ Neem geen antibiotica voor een verkoudheid. 

Er bestaan ook geneesmiddelen tegen virussen en schimmels, maar ook die mogen enkel gebruikt 

worden op voorschrift van een dokter. De meeste geneesmiddelen die je zonder voorschrift bij de 

apotheker kan kopen helpen wel om de symptomen van de infectie te verzachten, zoals pijnstillers of 

koortsremmers. 

Lesplan 

Fase 1: 

De leerkracht begint de les met een inleidend klasgesprek over het bestrijden van een infectie met 

geneesmiddelen. Hij/zij kan volgende vragen stellen: 

▪ Wie is er al ziek geweest?  

▪ Ben je dan naar de dokter geweest? Of enkel apotheker? Wat zeiden ze bij het voorschrijven 

of geven van je geneesmiddel? 

▪ Heb je geneesmiddelen genomen? 

▪ Hoe wist je hoe je het geneesmiddel op een correcte manier moest innemen?  

▪ Heb je de bijsluiter gelezen? 

▪ Wie heeft er al eens pijnstillers genomen? 

▪ … 
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Fase 2: 

De leerkracht verdeelt de klas in zes groepen. Elke groep krijgt een stripverhaal (zie volgende 

bladzijde). De leerkracht legt uit dat elk stripverhaal een situatie voorstelt waarbij één personage een 

keuze moet maken en die keuze staat schuingedrukt in het stripverhaal. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen in groep beargumenteren waarom een keuze volgens hen juist of fout zou zijn. Hiervoor 

krijgen ze vijf minuten.  

Vervolgens mag elk groepje zijn stripverhaal vooraan in de klas spelen en hun bevindingen van uit 

hun discussie uitleggen. Nadien is er tijd om de klas te laten reageren. De leerkracht vindt op p.15 

van de handleiding een correctiesleutel bij de stripverhalen. (bron: www.e-bug.be)  

Fase 3: 

De leerkracht legt vervolgens vanuit de achtergrondinformatie uit wat antibiotica en pijnstillers zijn 

en geeft meer informatie over het correct gebruik van deze geneesmiddelen. 

 

Lesdoelen 

o De leerlingen weten wat antibiotica en pijnstillers zijn. 

o De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen hoe je antibiotica op de correcte manier 

moet gebruiken en waarom je geen antibiotica van anderen mag gebruiken. 

o De leerlingen kunnen op een constructieve manier samenwerken aan een 

gemeenschappelijk doel. 

 

Leerplandoelen 

Zill 

IVgv1: Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen en 
daarbij aandacht hebben voor veiligheid en eerste hulp. 
SErv3: Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel. 

OVSG 

WO-NAT-07.05: De leerlingen weten dat bepaalde ziektes kunnen worden genezen. 
MV-BWG-BM-40: De kinderen kunnen volgend, reagerend samenwerken in duo's, in kleine en grotere 
groepen. 

GO! 

3.2.7.2: Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ontsmetten na 
het zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen. 
1.5: De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een 
medeleerling werken. 

 

 

  

  

 

 

 

http://www.e-bug.be/
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bron: www.e-bug.eu  

http://www.e-bug.eu/
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Les 6 Epidemie en pandemie 
 

Duur: 50 minuten 

Benodigdheden 

o Computer voor elk kind 

o Werkbundel p. 11 

o PowerPoint 

o Webquest: https://sites.google.com/site/epidemieenpandemie/  

Lesplan 

Deze les maken we gebruik van een webquest. Dat is een manier om leerlingen digitaal stapsgewijs 

op zoek te laten gaan naar juiste informatie. Ze leren stap per stap de opdracht kennen en informatie 

verzamelen in een sjabloon dat bij de webquest is gevoegd. 

De leerlingen gaan zelf op zoek naar zinvolle informatie op het internet. Ze zoeken op wat een 

epidemie is en wat een pandemie is. Hierbij zoeken ze voorbeelden op en gaan ze dieper in op één 

pandemie uit de geschiedenis.  

Vervolgens krijgen ze enkele vragen over hun ervaringen en bevindingen tijdens de coronacrisis. Ze 

bundelen al deze informatie in een tekstverwerker en sturen het door naar de leerkracht op een 

manier die hij of zij het meest gunstig vindt. De leerkracht print de bundels en verbetert de eerste 

opdracht. Het gehele resultaat wordt beoordeeld op 10 punten. Uiteraard kan je als leerkracht zelf 

beslissen of je deze opdracht quoteert of niet. 

Bekijk de webquest op voorhand. Zo krijg je een goed beeld van wat de leerlingen moeten doen! 

 

Lesdoelen 

o De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat een pandemie en een epidemie is en 

hier enkele voorbeelden van geven. 

o De leerlingen reflecteren over hun ervaringen tijdens de coronacrisis en over hun 

verbondenheid met zichzelf en met anderen. 

o De leerlingen kunnen informatie opzoeken op het web en bundelen in een tekstverwerker. 

Leerplandoelen 

ZILL 

IKid3: Zichzelf worden in verbondenheid met anderen 
MEva3: Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 
OWti3: Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd situeren 

OVSG 

WO-MNS-SV-2.7.6: De leerlingen kunnen kritisch nadenken over bepaalde maatschappelijke toestanden 
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. 
MV-MED-CM-3.7: De kinderen kunnen verschillende media gebruiken om een boodschap over te brengen 

GO! 

7.3.8: Met behulp van media informatie vinden door een zoekstrategie te gebruiken. 
3.4.5: Enkele actuele toestanden en gebeurtenissen relateren aan het verleden 
1.6: De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 

https://sites.google.com/site/epidemieenpandemie/
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Les 7a Coronavirus 
 

Duur: 75 minuten 

Benodigdheden 

o Computer voor elk duo 

o Werkbundel p. 12-13 

o PowerPoint 

o Instructiefilmpje:http://youtu.be/LAJoNpeUPGc?hd=1&fbclid=IwAR3ZFU94PNQyeoUVcoOUz

fHot1b_UBUe-y02FQWROC3czJuDQeak26umcB4 

Lesplan 

Fase 1: 

De leerkracht begint de les met de oefening van de webquest van les 6. De leerlingen hebben reeds 

moeten nadenken over de volgende vragen: 

▪ Wat vond je negatief aan de coronacrisis? 

▪ Wat vond je positief aan de coronacrisis? 

▪ Was je bang van het virus? Waarom wel/niet? 

▪ Heb je anderen geholpen in deze moeilijk tijd? Hoe? 

▪ Wat zijn jouw persoonlijke ervaringen van deze periode?  

Hun bevindingen hebben ze al uitgetypt en geprint. Dit blad nemen ze nu mee naar de speeddate. De 

helft van de klas zet zich aan een bank in een cirkel. De andere helft van de klas gaat over iemand 

zitten waar hij/zij niet vaak mee speelt. Ze krijgen drie minuten om te praten over de vragen en 

elkaar te bevragen over hun ervaringen tijdens de coronacrisis. Na drie minuten schuift de tweede 

klashelft door naar een volgende leerling en praten ze opnieuw drie minuten. Dat kan je zo vaak 

doen als je wilt, maar het is aangeraden om slechts drie gesprekken te organiseren. 

Fase 2: 

De leerkracht laat de leerlingen hun werkbundel nemen.  

1. De leerkracht bespreekt over de cartoon bovenaan de pagina en of de leerlingen dit 

herkenbaar vinden.  

2. Een leerling leest het weetje voor over de naamgeving van het coronavirus.  

3. De leerkracht laat de leerlingen nadenken over het verband/verschil tussen Sars-Cov-2, 

coronavirus en COVID-19. 

4. De leerkracht legt uit wat multiperspectiviteit is en waarom dit belangrijk is (zie 

correctiesleutel). 

Fase 3: 

De leerkracht vertelt dat we volgende les een debat zullen houden. Je zal dus een bepaald standpunt 

moeten verdedigen. Voor we beginnen aan de concrete voorbereiding, bekijken we eerst een 

instructiefilmpje over hoe je correct debatteert. 

 

 

http://youtu.be/LAJoNpeUPGc?hd=1&fbclid=IwAR3ZFU94PNQyeoUVcoOUzfHot1b_UBUe-y02FQWROC3czJuDQeak26umcB4
http://youtu.be/LAJoNpeUPGc?hd=1&fbclid=IwAR3ZFU94PNQyeoUVcoOUzfHot1b_UBUe-y02FQWROC3czJuDQeak26umcB4
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Opdracht: 

De leerlingen worden in duo’s verdeeld (of eventueel per drie in een grote klasgroep). Elk duo krijgt 

een stelling en standpunt toegewezen.  

Bijvoorbeeld ‘GSM-gebruik in de klas moet kunnen’ → EENS 

Alle stellingen zullen nu uiteraard over de coronacrisis gaan. Elk duo krijgt dan de rest van de tijd om 

drie krachtige argumenten te vinden om hun standpunt te staven. Daarbij maken ze gebruik van de 

theorie uit het instructiefilmpje. Ze maken deze opdracht in hun werkbundel. 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van stelling die je als leerkracht kan aanbieden: 

▪ De klimaatopwarming is een veel groter probleem dan de coronacrisis. 

▪ Tijdens de lockdown mogen bejaarden in een rusthuis één zelfde bezoeker krijgen die nog 

steeds op 1,5 meter afstand blijft. 

▪ Als een persoon op sterven ligt in het ziekenhuis, moet familiebezoek toegelaten worden.  

▪ Zorgverleners moeten extra voordelen krijgen tijdens en na de coronacrisis. Bijvoorbeeld als 

eerste weer naar de kapper mogen. 

▪ Er zou een app gemaakt moeten worden die alle mensen die besmet kunnen zijn volgt. Elke 

beweging en elk contact wordt bijgehouden. 

▪ Het was de beste oplossing om de scholen te sluiten voor een lange tijd. 

▪ … 

Lesdoelen 

o De leerlingen kunnen informatie opzoeken op het web en de informatie bundelen op papier. 

o De leerlingen kunnen zich inleven in een ander standpunt. 

o De leerlingen begrijpen dat er diversiteit is en dat we moeten leren om niet via slechts één 

perspectief naar de wereld te kijken. 

Leerplandoelen 

ZILL 

MEva3: Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 
SEiv1: Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen  

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

OVSG 

WO-MNS-SV-2.7.6: De leerlingen kunnen kritisch nadenken over bepaalde maatschappelijke toestanden 
WO-MNS-SC-1.2.9: De leerlingen kunnen rekening houden met het perspectief van de ander in de keuze van 
het eigen handelen. 
MV-MED-CM-3.7: De kinderen kunnen verschillende media gebruiken om een boodschap over te brengen 

GO! 

7.3.8: De leerlingen kunnen met behulp van media informatie vinden door een zoekstrategie te gebruiken. 
3.11.13: De leerlingen tonen in hun omgang met anderen respect en waardering. 
3.13.29: De leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar 
herkennen en erover praten. 
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Les 7b Coronavirus 
 

Duur: 50 minuten 

Benodigdheden 

o Werkbundel p. 13 

o PowerPoint 

o Evaluatierooster (indien nodig) 

Lesplan  

Er wordt één centrale tafel opgesteld met twee stoelen langs elke kant. Er zijn stoelen opgesteld 

rond de tafel voor de rest van de klas. 

De leerkracht kiest één stelling en de voor- en tegenstanders van deze stelling nemen plaats aan de 

tafel. Elk debat duurt in totaal 6 minuten. De leerkracht laat voor het begin het instructiefilmpje nog 

eens zien. 

Dit debat kan apart beoordeeld worden voor het vak taal. In bijlage vindt u een evaluatierooster. Er 

kan na elk debat ook gereflecteerd worden door de sprekers en de luisteraars. 

Lesdoelen 

o De leerlingen kunnen, rekening houdend met de basisregels van een goed debat, anderen 

overtuigen van hun standpunt. 

o De leerlingen kunnen op een respectvolle manier met de mening van anderen omgaan. 

 

Leerplandoelen 

ZILL 

TOmn3: Actief deelnemen aan een gesprek  
SEiv1: Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te verliezen  

OVSG 

NL-SPR-GESPR-TV-03-06: De leerlingen kunnen door discussies met leeftijdgenoten en bekende volwassenen 
verschillende beoordelingen met elkaar vergelijken. 
WO-MNS-SC-1.2.9: De leerlingen kunnen rekening houden met het perspectief van de ander in de keuze van 
het eigen handelen. 

GO! 

1.1.4.19: In een discussie anderen proberen te overtuigen. 
1.1.4.26: In een gesprek actief luisteren en zelf spreken evenwichtig afwisselen. 
3.11.13: De leerlingen tonen in hun omgang met anderen respect en waardering. 
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Evaluatiecriteria debat 

 
Naam: …………………………………………………………………. 

Het wordt snel duidelijk welk standpunt de spreker inneemt. 0 – 1  
De spreker geeft krachtige argumenten en legt ze duidelijk en 
bondig uit met voorbeelden. 

0 – 1 – 2 – 3  

De spreker reageert vlot op de andere partij en weerlegt 
tegenargumenten op een respectvolle manier. 

0 – 1 – 2  

De spreker spreekt duidelijk en gebruikt de juiste intonatie en het 
juiste volume op de juiste moment. 

0 – 1 – 2  

Gebaren en gezichtsuitdrukking ondersteunen de woorden van de 
spreker. 

0 – 1  

De spreker luistert actief en kijkt de andere deelnemers aan. 0 – 1  
TOTAAL /10 

 
Evaluatiecriteria debat 

 
Naam: …………………………………………………………………. 

Het wordt snel duidelijk welk standpunt de spreker inneemt. 0 – 1  
De spreker geeft krachtige argumenten en legt ze duidelijk en 
bondig uit met voorbeelden. 

0 – 1 – 2 – 3  

De spreker reageert vlot op de andere partij en weerlegt 
tegenargumenten op een respectvolle manier. 

0 – 1 – 2  

De spreker spreekt duidelijk en gebruikt de juiste intonatie en het 
juiste volume op de juiste moment. 

0 – 1 – 2  

Gebaren en gezichtsuitdrukking ondersteunen de woorden van de 
spreker. 

0 – 1  

De spreker luistert actief en kijkt de andere deelnemers aan. 0 – 1  
TOTAAL /10 

 
Evaluatiecriteria debat 

 
Naam: …………………………………………………………………. 

Het wordt snel duidelijk welk standpunt de spreker inneemt. 0 – 1  
De spreker geeft krachtige argumenten en legt ze duidelijk en 
bondig uit met voorbeelden. 

0 – 1 – 2 – 3  

De spreker reageert vlot op de andere partij en weerlegt 
tegenargumenten op een respectvolle manier. 

0 – 1 – 2  

De spreker spreekt duidelijk en gebruikt de juiste intonatie en het 
juiste volume op de juiste moment. 

0 – 1 – 2  

Gebaren en gezichtsuitdrukking ondersteunen de woorden van de 
spreker. 

0 – 1  

De spreker luistert actief en kijkt de andere deelnemers aan. 0 – 1  
TOTAAL /10 
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Les 8 Maak je eigen microbe 
 

Duur: 75 minuten 

Benodigdheden 

o PowerPoint 

o Klei: voor elke leerling een blok 

o Stokjes, touw… 

o Verf 

o Potjes 

Lesplan  

Fase 1: Instap 

De leerkracht laat de foto van professor Gobelijn zien. Er wordt een klasgesprek gestart. 

▪ Wie is hij? Professor Gobelijn, professor in alles uit de strip Jommeke 

▪ Wie kent er één van zijn uitvindingen?  De vliegende ton, vliegende bol, … 

▪ Wie van jullie zou ook graag iets uitvinden? Wat dan? 

De leerkracht vertelt dat we deze les ook iets zullen uitvinden, namelijk een microbe. We zitten hier 

in een geheim labo en werken aan het creëren van nieuwe bacteriën, virussen en schimmels. 

Fase 2: Beschouwing 

Om een soort microbe te kunnen bouwen, moeten we uiteraard de juiste vorm en kleur kennen van 

de verschillende soorten microben. Hiervoor gebruiken we de PowerPoint, waar de leerkracht samen 

met de ‘andere wetenschappers’ de microben gericht kan beschouwen. Volgende vragen komen 

hierbij aan bod: 

• Welke soort microbe zie je op de foto’s? 

• Waarom denk je dat? 

• Wat lijkt voor jou typisch aan deze soort microbe qua vorm? 

• Vind je het iets moois? Waarom wel/niet? 

Fase 3: Verkenning 

De leerlingen krijgen elks een homp klei. We doen een klein spel, genaamd ‘Maak in twintig tellen’. 

Het is de bedoeling dat de leerlingen in twintig tellen iets maken in de grove vorm. Het is de 

bedoeling dat ze alle klei gebruiken en geen kleine stukjes eraf halen om details te maken. We doen 

dit enkele keren, zodat ze kunnen wennen aan het materiaal en aan de grove vormen. 

• Maak in twintig tellen een banaan. 

• Maak in twintig tellen een schoen. 

• Maak in twintig tellen een hond. 

• … 

Fase 4: Verwerking 

De leerlingen nemen hun homp klei en ontwerpen zelf een microbe naar keuze. Ze mogen details 

toevoegen, maar niet te veel. Ze kunnen ook stokjes en touw gebruiken om hun werk aan te kleden. 

Het is de bedoeling dat de andere leerlingen op het einde van de les kunnen zeggen welke soort 
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microbe het is: een bacterie, virus of schimmel. We creëren een nieuwe microbe, dus je mag er geen 

namaken. De PowerPoint blijft dus niet openstaan na de beschouwing! 

De leerlingen geven hun microbe ook één kleur. Dat doen ze door een restje klei over te houden, te 

mengen met veel water en een likje verf toe te voegen. Met hun vingers kleuren ze hun creatie. 

Fase 6: Presentatie en eindbespreking 

We plaatsen de microben op dezelfde tafel. Elke leerling gaat achter het werk van iemand anders 

staan aan tafel. We gaan alle leerlingen af en elke leerling zegt iets positiefs over het werk en 

probeert te raden welke soort microbe het is. We bekijken ze nadien rustig met iedereen en stellen 

vragen vanuit de vorm en kleur. 

• Hoe weten we dat het microben zijn? 

• Hoe heb je kenmerken van microben geboetseerd? 

• Hoe zie je welke de bacteriën, virussen en schimmels zijn? 

• Waarom heb je deze kleur gebruikt voor deze microbe? 

Conceptcirkel 

 

Lesdoelen 

o De leerlingen kunnen gericht verschillende microben bekijken en details ervan verwoorden. 

o De leerlingen kunnen hun verbeelding aanspreken om een eigen microbe te creëren. 

o De leerlingen kunnen klei tot de gewenste vorm manipuleren.  

Leerplandoelen 

ZILL 

MUva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in beeld, 
muziek, dans en drama verfijnen  
MUgr2: Durven fantaseren en verbeelden  

OVSG 

MV-BLD-OM-3.6: Kinderen vinden plezier en voldoening in het beeldend vormgeven. 
MV-BLD-OM-3.4: Kinderen kunnen de materialen en hulpmiddelen met voldoende inzicht en vaardigheden 
gebruiken om vorm te geven aan de eigen belevingswereld. 

GO! 

4.1.2.26: Een beeldend werk maken door te kiezen uit volgende werkvormen: boetseren, drukken, werken 
met papier, ruimtelijke constructies, schilderen, werken met textiel, tekenen, werken met zand. 
4.1.2.1: Een beeldend werk maken door gevoelens, fantasieën, ervaringen en situaties persoonlijk expressief 
te verwerken, al dan niet gebruikmakend van een ontwerp. 

 

                boetseren 

 

microben             vorm en kleur 

 

        gericht beschouwen 


