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Inleiding 
 

Leerdomeinen 

In dit document heb ik het thema ‘virussen’ uitgewerkt. Er worden opdrachten voorzien waarbij de 

leerlingen werken binnen 5 verschillende leerdomeinen. Dit zijn: Wetenschap en techniek, Mens en 

maatschappij, Muzische vorming, Taal en ICT.  

Leerplandoelstellingen 

Op het einde van elk leerdomein staan de doelstelling per onderwijsnet gerangschikt.  

Leerlingen- en leerkracht fiches 

In elk onderdeel voorzie ik enkele leerlingenfiches. Dit zijn de fiches met de opdrachten voor de 

leerlingen. Deze leerlingenfiches kan je ook terugvinden in het bijgevoegde document ‘Een virus in al 

zijn vormen - leerlingenfiches’. Dit document kan je in zijn geheel doorsturen naar de leerlingen. In 

dit document wordt er ook onder enkele leerlingenfiches taalondersteuning gegeven voor als er 

anderstalige leerlingen zouden zijn of wanneer de opdracht onduidelijk zou kunnen zijn. Dit heb ik 

gedaan door de opdracht te visualiseren.  

Sommige leerlingenfiches zijn opdrachten die moeilijk te controleren zijn, bijvoorbeeld het kijken van 

een filmpje. Andere opdrachten kunnen ze oplossen op de fiche zelf (geschreven of digitaal), voor 

deze fiches zijn er ook leerkrachtenfiches voorzien. Dit zijn de verbetersleutels van de 

leerlingenfiches. 

Differentiatie 

Voor de sterkere/snellere leerlingen of voor zij die gewoon geïnteresseerd zijn, is er een document 

‘Een virus in al zijn vormen – Ik wil meer’ met uitbereidingsoefeningen, spelletjes en weetjes. Deze 

fiches staan in dit document telkens op het einde van een onderdeel. (Tip: de meeste extra’s zijn 

zeker toegankelijk voor alle leerlingen) 

Evaluatie 

Als leerkracht kan je de leerlingen vragen de fiches één voor één of allemaal gelijktijdig weer door te 

sturen. Zo heb je een zicht op de prestaties van de leerlingen. Vooral de spreekopdracht is een 

handig evaluatiemiddel. De leerlingen kunnen ook een zelfevaluatie doen. Dit kan aan de hand van 

digitale spelletjes op https://www.educaplay.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel succes! 

Lena Clynhens  

https://www.educaplay.com/
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Wetenschap en techniek 
→ 70 min 

Verschil tussen een virus en een bacterie 
Leerlingenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenfiche:  

  

1. Virussen en bacteriën 

Zoals de meesten onder jullie al zullen weten,  

is Covid-19 een virus. Dat is ook wel af te leiden 

uit de naam ‘coronavirus’.   

Virussen zijn niet de enige oorzaak waardoor  

mensen ziek kunnen worden. Zo zijn er ook nog  

bacteriën. 

 

Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen een  

bacterie en een virus?  

→ Kopieer onderstaande link en plak deze in de  

zoekbalk van Google. 

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

2. Even oefenen 

→ Lees de stellingen, schrijf een J als de stelling juist is.  

     Schrijf een F als de stelling fout is. 
P.S. Als je het antwoord niet weet, kijk dan nog een naar het filmpje uit opdracht 1.  

 

1. Een bacterie is een cel.        …. 

2. Een bacterie kan zichzelf niet delen.       …. 

3. Alle bacteriën zijn schadelijk voor ons lichaam.    …. 

4. Om een bacterie te verwijderen, kan je antibiotica nemen.  …. 

5. Een virus lijkt erg op een bacterie.      …. 

6. Een virus neemt de controle over een cel in je lichaam.   …. 

7. Een koortslip krijg je door een bacterie.     …. 

8. Een verkoudheid krijg je door een virus.      …. 

https://www.youtube.com/watch?v=TiMeTQKKQkI
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Leerkrachtenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekende virussen en bacteriën 
Leerlingenfiche: 

 

  

2. Even oefenen 

→ Lees de stellingen, schrijf een J als de stelling juist is. Schrijf een F als de stelling fout is. 
P.S. Als je het antwoord niet weet, kijk dan nog een naar het filmpje uit opdracht 1.  

 

1. Een bacterie is een cel.        J 

2. Een bacterie kan zichzelf niet delen.       F 

3. Alle bacteriën zijn schadelijk voor ons lichaam.    F 

4. Om een bacterie te verwijderen, kan je antibiotica nemen.  J 

5. Een virus lijkt erg op een bacterie.      F 

6. Een virus neemt de controle over een cel in je lichaam.   J 

7. Een koortslip krijg je door een bacterie.     F 

8. Een verkoudheid krijg je door een virus.      J 

 

3. Bekende virussen en bacteriën 

→ Kijk naar de ziektes in de linker kolom. Zoek op het internet of deze ziekte veroorzaakt 

wordt door een bacterie of een virus. Verbind met het juiste antwoord in de rechter 

kolom. 

 

Keelontsteking     

Griep     

Ebola          Bacterie  

Salmonella  

Cholera  

Waterpokken  

Tyfus  

Koortslip          Virus 

Vogelgriep  

Verkoudheid  
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Leerkrachtenfiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Bekende virussen en bacteriën 

→ Kijk naar de ziektes in de linker kolom. Zoek op het internet of deze ziekte veroorzaakt 

wordt door een bacterie of een virus. Verbind met het juiste antwoord in de rechter 

kolom. 

 

Keelontsteking    

Griep     

Ebola          Bacterie  

Salmonella  

Cholera  

Waterpokken  

Tyfus           Virus 

Koortslip          

Vogelgriep  

Verkoudheid  
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Symptomen 
Leerlingenfiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Wat voel ik dan? 

→ Schrijf in de linker kolom de ziektes die je hebt aangeduid als Virus  

(zie opdracht 3). Indien je deze ziekte zelf al hebt gehad, welke  

symptomen heb je dan? 
Symptomen??? Wat voelde je toen? Wat zijn de kenmerken van de ziekte?  

Bv. Als ik een keelontsteking heb, dan ziet mijn keel rood. 

 

 

…………………………….   ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

 

…………………………….   ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

 

…………………………….   ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

 

…………………………….   ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

 

…………………………….   ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

 

…………………………….    ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 

      ………………………………………………………. 
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Leerlingenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachtenfiche:  

5. Symptomen 

→ Zoek onderstaande virussen op en schrijf enkele symptomen op. 

 

Sinusitis  ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 

 

Ebola   ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 

 

Vogelgriep  ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 

 

Covid-19  ………………………………………………………………………   

   ……………………………………………………………………… 

 

AIDS   ……………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………… 

 

5. Symptomen 

→ Zoek onderstaande virussen op en schrijf enkele symptomen op. 

 

Sinusitis  Neusloop, verstopte neus, hoest, niezen,… 

 

Ebola   Koorts, hoofpijn, spierpijn, gele ogen, keelpijn, braken,… 

 

Vogelgriep  Hoesten, keelpijn, hoofdpijn, longontsteking,… 

 

Covid-19  Koorts, hoesten, spierpijn, ademhalingsproblemen 

 

AIDS   Koorts, kortademig, snel vermoeid, gewichtsverlies,…  

 



9 
 

Bestrijding 
Leerlingenfiche: 

 

  

6. Wat te doen? 

Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop veel van deze ziektes vermeden of 

genezen kunnen worden. Dit noemt men de bestrijding van de ziekte. 

→ Lees de tekst en vul de ontbrekende woorden in. Kies uit de lijst van gegeven 

woorden. 
P.S. moeilijke woorden worden onderaan uitgelegd. 

 

antistoffen -lichaam - ziek –immuunsysteem - bestrijden – virus – antistoffen - antibiotica – 

vaccinatie 

 

Wie ziek is geworden door een bacterie kan genezen worden door het nemen van 

antibiotica. Antibiotica zorgt er voor dat de bacterie zich niet kan vermenigvuldigen. In 

sommige gevallen gaat de bacterie er zelfs van dood.  

Een virus kan niet behandeld worden met ……………………..  

Enkel ons eigen ………………………………………. kan de virus bestrijden. Soms moet ons 

lichaam er zelf voor zorgen dat het een virus kan bestrijden.  

De eerste keer dat een ……………… ons ……………………… binnenkomt, maakt het 

lichaam ……………………………. aan die dit virus kunnen bestrijden. Volgende keer 

zullen we er niet meer …………… van worden.  

Voor sommige ziektes kunnen we ook ingeënt worden. Dit noemt men ook wel een 

…………………….. Er wordt dan een heel klein deeltje van een bepaald virus in ons 

lichaam gespoten. Wanneer het virus dan ooit echt ons lichaam binnendringt, moet het 

lichaam geen ……………………………meer aan maken. Het lichaam kan dan meteen het 

virus …………………………en voorkomen dat we ziek worden. 

(Mens en gezondheid info nu, 2018, Bacteriën en virussen, de verschillen) 

 

Immuunsysteem: verdedigingssysteem van het lichaam dat indringers bestrijdt 

Antistoffen: stoffen die het lichaam aanmaakt om indringers aan te vallen 

Antibiotica: een soort medicatie 
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Leerkrachtenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wat te doen? 

Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop veel van deze ziektes vermeden of 

genezen kunnen worden. Dit noemt men de bestrijding van de ziekte. 

→ Lees de tekst en vul de ontbrekende woorden in. Kies uit de lijst van gegeven 

woorden. 
P.S. moeilijke woorden worden onderaan uitgelegd. 

 

antistoffen -lichaam - ziek –immuunsysteem - bestrijden – virus – antistoffen - antibiotica – 

vaccinatie 

 

Wie ziek is geworden door een bacterie kan genezen worden door het nemen van 

antibiotica. Antibiotica zorgt er voor dat de bacterie zich niet kan vermenigvuldigen. In 

sommige gevallen gaat de bacterie er zelfs van dood.  

Een virus kan niet behandeld worden met antibiotica.  

Enkel ons eigen immuunsysteem kan de virus bestrijden. Soms moet ons lichaam er zelf voor 

zorgen dat het een virus kan bestrijden.  

De eerste keer dat een virus ons lichaam binnenkomt, maakt het lichaam antistoffen aan 

die dit virus kunnen bestrijden. Volgende keer zullen we er niet meer ziek van worden.  

Voor sommige ziektes kunnen we ook ingeënt worden. Dit noemt men ook wel een 

vaccinatie. Er wordt dan een heel klein deeltje van een bepaalt virus in ons lichaam 

gespoten. Wanneer het virus dan ooit echt ons lichaam binnendringt, moet het lichaam 

geen antistoffen meer aan maken. Het lichaam kan dan meteen het virus bestrijden en 

voorkomen dat we ziek worden. 

(Mens en gezondheid info nu, 2018, Bacteriën en virussen, de verschillen) 

Immuunsysteem: verdedigingssysteem van het lichaam dat indringers bestrijdt 

Antistoffen: stoffen die het lichaam aanmaakt om indringers aan te vallen 

Antibiotica: een soort medicatie 
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Leerlingenfiche: 

 

 

  

7. En ik dan? 

 

In België zijn er een aantal vaccinaties die verplicht zijn. Deze krijg je meestal 

als je nog heel jong bent. Voor andere ziektes bestaan er vaccinaties maar 

deze zijn niet altijd verplicht.  

Soms is het belangrijk om te weten voor welke ziektes je een vaccinatie hebt gekregen. 

Dit kan het geval zijn als je op reis gaat naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen.  

 

Om dit makkelijk terug te vinden krijgt iedereen een klein geel boekje. Hierin schrijft de 

dokter welke vaccinatie je hebt gekregen en de datum waarop je deze vaccinatie 

gekregen hebt. Deze datum is belangrijk omdat sommige vaccins maar een paar jaar 

geldig zijn.  

 

→ Vraag aan je mama of papa waar jij jouw gele boekje kan terug vinden. Kijk voor 

welke ziektes jij ingeënt bent en schrijf deze hieronder op.  

 

…………………………………………   ………………………………………… 

…………………………………………   ………………………………………… 

…………………………………………   ………………………………………… 

…………………………………………   ………………………………………… 

…………………………………………   ………………………………………… 
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Extra’s 

Hoe werkt een virus?  
Leerlingenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt een Virus? 

 

→ Lees de tekst, zet daarna de afbeeldingen in de juiste volgorde. 
P.S. moeilijke woorden staan onderaan uitgelegd.  

‘1. Om zich te kunnen vermenigvuldigen heeft een virus een gastheercel nodig.  

2. Het virus dringt de gastheercel binnen en laat zijn slecht DNA naar binnen.  

3. Het goede DNA van de gastheercel wordt dan afgebroken.  

4. Er wordt een nieuw DNA gevormd. In dit nieuwe stuk DNA zit een stukje van het virus, 

waardoor het virus bepaalt wat er met de cel gebeurt.  

5. Het virus zorgt dat het hele DNA van de gastheercel wordt vervangen. Zo worden er 

nieuwe virusjes gemaakt.  

6. Als er genoeg virusjes zijn gemaakt wordt er een gat in de cel gemaakt zodat de nieuwe 

virussen een volgende cel kunnen binnengaan. Ze infecteren de cellen. Door dit gat gaat 

de cel vaak dood. Dit zorgt ervoor dat virussen gevaarlijk zijn voor ons lichaam, want ze 

zorgen dus voor de afbraak van cellen.’  

(Dier en natuur info nu, 2008, Biologie uitgelegd – Virussen) 

Gastheercel: heel ons lichaam zit vol met cellen. Deze cellen lijken een beetje op een ei. 

Als een virus een cel van ons lichaam binnendringt, is deze cel de gastheercel.  

DNA: in elke cel van ons lichaam zit DNA. DNA zijn alle kenmerken van onszelf. Het zegt 

bijvoorbeeld dat je blauwe ogen hebt, dat je bruin haar hebt, dat je een jongen bent, 

dat je klein bent,…DNA ziet eruit als een spiraal.  

 

 

Infecteren: dit betekent hetzelfde als besmetten. 
 

→ Nummer de prentjes van 1 tot 6 

…… …… 

…… 

…… 

…… 

…… 
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Leerkrachtenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Weetjes 
Leerlingenfiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wist-je-dat-je??? 

 

- Er bestaan ziektes die zowel door een bacterie als door een  

virus kunnen veroorzaakt worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een 

hersenvliesontsteking.  

Wil je weten wat deze ziekte juist is dan kan je onderstaande filmpjes bekijken. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X4dWL0aiI60 

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

 

 

- Zoals sommigen onder jullie misschien al wel gehoord hebben, denken veel mensen 

dat het Covid-19 virus komt door het eten van vleermuizen. Dit zou wel eens waar 

kunnen zijn.  

Waarom komen dodelijke virussen vaak van vleermuizen? Open de link en bekijk het 

filmpje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ddWwFIyTb6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=X4dWL0aiI60
https://www.youtube.com/watch?v=MrhTVMm_iww
https://www.youtube.com/watch?v=ddWwFIyTb6Q
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Filmpjes 
Leerlingenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tijd voor een filmpje!  

 

Zoals je al gemerkt hebt zijn er heel erg veel ziektes die door een virus  

of een bacterie  worden veroorzaakt.  

Wil je er nog meer leren kennen? Kijk dan naar de onderstaande filmpjes! 

Mazelen: 

https://www.youtube.com/watch?v=t7-Ltv7Qb34 

Rode hond: 

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

Polio: 

https://www.youtube.com/watch?v=3tfT4ZByc9M 

Bof: 

https://www.youtube.com/watch?v=0iGSl7_lgVQ 

Difterie: 

https://www.youtube.com/watch?v=XpNoeW25VWM 

Tetanus: 

https://www.youtube.com/watch?v=1yVfQmbphP8 

Kinkhoest: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ic9eR9S3peo 

https://www.youtube.com/watch?v=t7-Ltv7Qb34
https://www.youtube.com/watch?v=ibWWktHocGs
https://www.youtube.com/watch?v=3tfT4ZByc9M
https://www.youtube.com/watch?v=0iGSl7_lgVQ
https://www.youtube.com/watch?v=XpNoeW25VWM
https://www.youtube.com/watch?v=1yVfQmbphP8
https://www.youtube.com/watch?v=Ic9eR9S3peo
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Leerplandoelstellingen 
 

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: Kennen het belang van vaccinatie 

IVoc1: Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren 

→ De wereld aandachtig en met een gerichte interesse tegemoet treden - zich verwonderen over 

elke nieuwe ontdekking - op zoek gaan naar vertrouwde herkenningspunten en houvast 

 

OVSG 

WO-NAT-07.26 

→ De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen 

vermindert. 

WO-NAT-07.01  

→ De leerlingen verwoorden de gevolgen van ziek zijn voor zichzelf en anderen 

WO-NAT-07.04  

→ De leerlingen weten dat bepaalde ziektes kunnen worden voorkomen 

 

GO! 

3.2.7.  

→ Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ontsmetten na 

het zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen (bijv. luizen, 

teken, hiv …). 
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Mens en maatschappij 
→ 60 min  

Arbeid 
Leerlingenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. De wereld op zijn kop  
 

Nu iedereen thuis moet blijven, zijn er ook veel mensen die 

niet kunnen gaan werken. In België wordt er gezorgd dat  

deze mensen toch nog een inkomen hebben zodat ze  

nog steeds noodzakelijke dingen zoals eten kunnen kopen.  

Het geld dat de mensen dan krijgen heet een  

werkloosheidsuitkering. Ons land kan dit geld geven omdat alle 

mensen in ons land, onder andere hiervoor, belastingen betalen. 

→ Bekijk volgend filmpje over werkloosheidsuitkeringen en los de vragen op.  

https://www.youtube.com/watch?v=gWPtUdn8hH0 

1. Wanneer kun je een werkloosheidsuitkering krijgen?  

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Welke organisatie bepaalt hoe hoog he uitkering zal zijn? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

3. Op welke 3 factoren wordt het bedrag berekend?  

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 

4. Kunnen mensen ook zelf berekenen hoe hoog hun uitkering is? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

5. Zoek op. Wat bedoelt men met ‘loondienst’? 

 

……………………………………………………………………………………………. 

https://www.youtube.com/watch?v=gWPtUdn8hH0
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Leerkrachtenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenfiche:  

  

8. De wereld op zijn kop 

Nu iedereen thuis moet blijven, zijn er ook veel mensen die 

niet kunnen gaan werken. In België wordt er gezorgd dat  

deze mensen toch nog een inkomen hebben zodat ze  

nog steeds noodzakelijke dingen zoals eten kunnen kopen.  

Het geld dat de mensen dan krijgen heet een  

werkloosheidsuitkering. Ons land kan dit geld geven omdat alle 

mensen in ons land, onder andere hiervoor, belastingen betalen. 

→ Bekijk volgend filmpje over werkloosheidsuitkeringen en los de vragen op.  

https://www.youtube.com/watch?v=gWPtUdn8hH0 

1. Wanneer kun je een werkloosheidsuitkering krijgen?  

Als je een tijdje in loondienst hebt gewerkt. 

 

2. Welke organisatie bepaalt hoe hoog he uitkering zal zijn? 

De RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) 

 

3. Op welke 3 factoren wordt het bedrag berekend?  

Gezinstoestand 

Laatst verdiende loon 

Beroepsverleden 

 

4. Kunnen mensen ook zelf berekenen hoe hoog hun uitkering is? 

Ja (op de website Jobat.be) 

 

5. Zoek op. Wat bedoelt men met ‘loondienst’? 

Wanneer je met een vast inkomen werkt voor iemand anders (met arbeidscontract). 

9. En nu?  

Gelukkig kunnen er nog heel wat mensen blijven werken en heeft dus  

niet iedereen zo’n werkloosheidsuitkering nodig. Vooral mensen met  

een noodzakelijk beroep mogen nog blijven werken.  

→ Kun je een aantal beroepen bedenken waarbij de werknemers wel  

nog mogen of moeten gaan werken?  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

https://www.youtube.com/watch?v=gWPtUdn8hH0
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Leerkrachtenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenfiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. En nu?  

Gelukkig kunnen er nog heel wat mensen blijven werken en heeft dus  

niet iedereen zo’n werkloosheidsuitkering nodig. Vooral mensen met  

een noodzakelijk beroep mogen nog blijven werken.  

→ Kun je een aantal beroepen bedenken waarbij de werknemers wel  

nog mogen of moeten gaan werken?  

Verplegers, dokters, post, winkelbedienden, magazijniers, politiekers, …. 

 

10. Hoger, lager 

Over het algemeen zijn er beroepen die door onze samenleving hoog  

of laag gewaardeerd worden.  

→ Kan je er zo een paar opsommen?  

Hoog gewaardeerd    Laag gewaardeerd 

……………………………………   ……………………………………  

……………………………………   ……………………………………  

……………………………………   ……………………………………  

……………………………………   ……………………………………  

 

→ Zie je hier een verschil in sinds dat het coronavirus uitgebroken is?  

Zo ja, welke beroepen worden nu hoger of lager gewaardeerd dan daarvoor?  

Hoger gewaardeerd    Lager gewaardeerd 

……………………………………   ……………………………………  

……………………………………   ……………………………………  

……………………………………   ……………………………………  

……………………………………   ……………………………………  
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Leerkrachtenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerlingenfiche:  

  

10. Hoger, lager 

Over het algemeen zijn er beroepen die door onze samenleving hoog  

of laag gewaardeerd worden.  

→ Kan je er zo een paar opsommen?  

Hoog gewaardeerd    Laag gewaardeerd 

Zakenmannen     Poetsvrouw 

 Dokters      Zorgkundigen 

 Politiekers      Chauffeurs    

 

→ Zie je hier een verschil in sinds dat het coronavirus uitgebroken is?  

Zo ja, welke beroepen worden nu hoger of lager gewaardeerd dan daarvoor?  

Hoger gewaardeerd    Lager gewaardeerd 

 Zorgkundigen     Kantoorjobs 

  Poetsvrouw 

11. Hoger gewaardeerd 

Op straat en in de media geven ze nu ook extra veel aandacht  

aan de beroepen die nu hoger gewaardeerd worden.  

 

→ Zoek een artikel dat gaat over een van deze jobs. Vat het hieronder kort samen.  
P.S. Je kan zowel in de krant, als in tijdschriften, op het internet,… zoeken. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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Verantwoordelijkheid en hulp bieden 
Leerlingenfiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerkrachtenfiche: 

  

12. Help eens een handje 

Ook al mag je nu niet naar school, niet gaan werken en mag je  

niet met vrienden of familie afspreken. Toch kan er op heel veel  

manieren geholpen worden.  

Zo kan je je bijvoorbeeld inschrijven als vrijwilliger.  

→ Ga naar deze website: http://www.kenniscentrumwwz.be/elkaar-helpen-tijdens-de-coronacrisis 

en neem een kijkje welke vormen van vrijwilligerswerk er nu gezocht wordt.  

 

Natuurlijk zijn deze soort taken of hulp niet altijd voor jullie bestemd. Maar er zijn ook 

eenvoudige dingen die je kan doen.  

→ Neem daarvoor eens een kijkje op deze website:  
https://www.vgc.be/brussels-helps#paragraph-2845 

Som hieronder op welke hulp je kan bieden. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

12.Help eens een handje 

Ook al mag je nu niet naar school, niet gaan werken en mag je  

niet met vrienden of familie afspreken. Toch kan er op heel veel  

manieren geholpen worden.  

Zo kan je je bijvoorbeeld inschrijven als vrijwilliger.  

→ Ga naar deze website: http://www.kenniscentrumwwz.be/elkaar-helpen-tijdens-de-coronacrisis 

en neem een kijkje welke vormen van vrijwilligerswerk er nu gezocht wordt.  

 

Natuurlijk zijn deze soort taken of hulp niet altijd voor jullie bestemd. Maar er zijn ook 

eenvoudige dingen die je kan doen.  

→ Neem daarvoor eens een kijkje op deze website:  
https://www.vgc.be/brussels-helps#paragraph-2845 

Som hieronder op welke hulp je kan bieden. 

Boodschappen doen 

Medicijnen brengen 

Brieven sturen, telefoneren,…  

Zorgen voor dieren 

 

http://www.kenniscentrumwwz.be/elkaar-helpen-tijdens-de-coronacrisis
https://www.vgc.be/brussels-helps#paragraph-2845
http://www.kenniscentrumwwz.be/elkaar-helpen-tijdens-de-coronacrisis
https://www.vgc.be/brussels-helps#paragraph-2845
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Leerlingenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije tijd 
Leerlingenfiche: 

 

 

  

13. Wat nu gedaan? 

→ Zijn er al zaken die jij gedaan hebt om te helpen?  

Zo ja, wat heb je al gedaan?  
P.S. Het hoeven niet enkel dingen te zijn die op de website vermeld staan.  

Misschien heb je al wel iets anders gedaan waarmee je iemand hebt geholpen in deze tijd. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

14. Dat is lastig… 

Op dit moment kunnen we niet met onze vrienden en familie afspreken.  

We mogen ook niet naar school gaan. Dat zorgt er natuurlijk voor dat  

we minder sociaal contact hebben, dat we misschien niet kunnen gaan  

sporten,…  

→ Welke gevolgen heb je zelf al opgemerkt in jou dagelijkse leven omwille van de 

corona maatregelen? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Voor sommige mensen in onze maatschappij is het nu extra moeilijk. Dit is bijvoorbeeld het 

geval voor kinderen die het moeilijk hebben met hun schoolwerk, gezinnen waarvan de 

ouders allebei niet kunnen gaan werken en een lage werkloosheidsuitkering krijgen, grote 

gezinnen die in een klein huis wonen,….  

→ Bedenk een aantal moeilijkheden dit deze mensen zouden kunnen ervaren. 
P.S. Hier kan je een voorbeeldje vinden: https://www.hln.be/in-de-buurt/poperinge/karel-zamelt-

laptops-in-voor-kansarme-gezinnen-in-poperinge~ac55584c/ 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

https://www.hln.be/in-de-buurt/poperinge/karel-zamelt-laptops-in-voor-kansarme-gezinnen-in-poperinge~ac55584c/
https://www.hln.be/in-de-buurt/poperinge/karel-zamelt-laptops-in-voor-kansarme-gezinnen-in-poperinge~ac55584c/
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Extra’s 

Spelletjes 
 

 

 

   

Speeltijd 

In ons land is ook het rode kruis volop bezig met hulp bieden en informatie  

te verspreiden. Naar aanleiding van het coronavirus hebben ze een  

online spel gemaakt! De info die je tijdens het spel te weten komt, kan je  

natuurlijk ook vaak in je achterhoofd houden voor elke ziekte.  

→ Zin om dit spel te spelen? Ga dan naar deze link! 

https://play.playitsafe.eu/?userid=3058ab6a-411d-4c4e-a078-ee1f5210c04b&key=I9U9S3TU3MR25DMBA54F 

 

Het rode kruis heeft ook nog veel meer spelletjes. Je kan ze allemaal hier terug vinden. 

https://jeugd.rodekruis.be/voorjou/?target%5B%5D=15905&channel%5B%5D=game&channel%5B%5D=onlin

e_game 

 

https://play.playitsafe.eu/?userid=3058ab6a-411d-4c4e-a078-ee1f5210c04b&key=I9U9S3TU3MR25DMBA54F
https://jeugd.rodekruis.be/voorjou/?target%5B%5D=15905&channel%5B%5D=game&channel%5B%5D=online_game
https://jeugd.rodekruis.be/voorjou/?target%5B%5D=15905&channel%5B%5D=game&channel%5B%5D=online_game
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Leerplandoelstellingen 

 

ZILL 

SEiv1: Zich inleven in anderen, andere standpunten en situaties, zonder de eigen identiteit te 

verliezen 

→  Zich inleven in anderen in situaties die dicht bij de eigen belevingswereld liggen - ervaren hoe 

men eenzelfde situatie op dezelfde wijze of anders kan beleven en er verschillend op kan reageren 

→ In de schoenen van iemand anders gaan staan en zo diens situatie en context juist inschatten 

SErv4: Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten goede 

komen in diverse situaties en contexten 

→ De nood aanvoelen van een groep - zien welke zorg iemand nodig heeft - zorgen voor een goede 

sfeer in de groep - zich belangeloos voor een ander inzetten - hulp bieden ongeacht of men diegene 

die hulp nodig heeft aardig of minder aardig vindt - verantwoordelijkheid opnemen voor een goede 

groepsfunctionering 

IVos2: Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 

→ Samen met anderen of zelfstandig op een creatieve wijze zoeken naar oplossingen voor een spel- 

of bewegingsprobleem 

 

GO! 

3.1.2. 4  

→ De eigen bijdrage en de eigen rol of verantwoordelijkheid in een 

groep/klasgroep/schoolgroep/gezin/ buurt/... omschrijven. 

3.1.2. 3  

→ Met eigen voorbeelden illustreren hoe een groep tot gedragen democratische beslissingen kan 

komen waarbij ook rekening gehouden wordt met minderheidsstandpunten. 

3.1.3. 18  

→ Illustreren met eigen voorbeelden dat werken en niet werken en verschillende vormen van arbeid 

verschillend gewaardeerd worden. 

3.1.3. 15  

→ Globaal uitleggen hoe de overheid ervoor zorgt dat mensen die niet kunnen werken een 

vervangingsinkomen krijgen. 

3.1.3. 16   

→ Illustreren met eigen voorbeelden dat er ook onbetaalde arbeid is. 

 

OVSG 

WO-MAA-SCV-16  

→ De leerlingen kunnen illustreren dat de meeste mensen er nood aan hebben in een of ander 

groepsverband samen te leven en een samenhorigheidsgevoel ontwikkelen. 

WO-MAA-SCV-14  

→ De leerlingen ervaren dat taakverdelend werken of samenwerken zinvol kan zijn en kunnen de 

positieve gevolgen daarvan verwoorden. 

WO-MAA-SEV-9  

→ De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende vormen van arbeid verschillend gewaardeerd 

worden 
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Muzische vorming – beeld  

Aardappelstempel + collage 
Leerlingenfiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15. Ontwerp je eigen virus! 

Tijd om zelf eens aan de slag te gaan. 

  

→ Verzin een eigen virus. Bedenk hoe dit virus jou ziek maakt, welke symptomen krijg je als 

je ziek bent,… Bedenk ook hoe dit virus eruit kan zien en wat zijn naam zal zijn. 
P.S. Dit kan je best al even op schrijven en uittekenen, je gaat dit later nog nodig hebben. 

P.S.S. Om je wat inspiratie te geven staan er hier al enkele voorbeelden van bestaande virussen. 

Voor nog meer inspiratie kan je helemaal onderaan dit document kijken naar de site met 

spelletjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je dit gedaan? Dan is het tijd voor het echte werk! 

BENODIGDHEDEN: 

- grote aardappel 

- aardappelmesje 

- stift 

- verf/inkt 

→ 1. Snij de aardappel doormidden. 

2. Teken met de stift jou eigen ontworpen virus op de binnenkant van de 

aardappel. 

3. Snij de overschot van de aardappel voor een deel weg. 

P.S. In dit filmpje kan je zien hoe je dit kan doen: https://www.youtube.com/watch?v=MT8iPHvqX0s 

 

Voor de laatste stap van deze opdracht mag je je fantasie de vrije loop laten. 

→ Stel je virus voor aan de hand van een collage. Gebruik in deze collage je 

zelfgemaakte stempel. Zorg dat de naam en de symptomen niet ontbreken. Wees creatief! 
P.S. buiten kleurtjes en je stempel kan je ook nog andere materialen gebruiken zoals bijvoorbeeld 

tijdschriften, watjes,….  

  

https://www.youtube.com/watch?v=MT8iPHvqX0s
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Leerplandoelstellingen 

 

ZILL 

MUva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in 

beeld, muziek, dans en drama verfijnen 

→ Verkennen en onderzoeken van (complexere) constructie- en verbindingstechnieken met (nieuwe) 

materialen bij collages, assemblages en constructies in 2D en 3D verfijnd gebruik maken van 

verschillende materialen - verkennen van ruimtelijk werken met steen (beeldhouwen, werken met 

mozaïek, gipssnede) - verder verkennen van textiel maken en toegepast vormgeven (oa. kostuums 

maken) - verkennen van (complexere/nieuwe) textielbewerkingstechnieken 

 

OVSG 

MV-BLD-OM-1.9  

→ Kinderen exploreren materialen en hoe ze in hun leefwereld aangewend worden en 

geconstrueerd zijn. 

MV-BLD-OM-2.1  

→ Kinderen onderzoeken al doende de diverse mogelijkheden en onderlinge verhoudingen van 

materialen 

 

GO! 

4.1.2.28 

→ Een beeldend werk maken (met materialen, gereedschappen en technieken) met bewuste 

aandacht voor één of meerdere beeldelementen. 

4.1.2.28  

→ Zelfstandig of met behulp van anderen het beeldend werk presenteren. 
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Taal + ICT  
→ 70 

Digitaal dagboek maken 
Tips voor de leerkracht: 

- Zeg de leerlingen dat ze met deze opdracht moeten beginnen. Zo hebben ze zeker voldoende 

tijd om op regelmatige basis aan het dagboek te werken.  

- Je kan de leerlingen vragen om zelf een gratis account te maken op Prezi, maar je kan ook 

zelf een ‘klasaccount’ maken en de leerlingen allemaal op hetzelfde account laten werken. 

Ikzelf geef de voorkeur aan een klasaccount, dit zorgt ervoor dat je als leerkracht ook heel 

gemakkelijk de dagboeken kan volgen, anders moeten je leerlingen dit nog met jou delen. 

 

Leerlingenfiche:  

  
16. Digitaal dagboek 

 

Bij deze opdracht gaan jullie een week lang een dagboek  

bijhouden. Dit is niet zomaar een dagboek, maar een echt  

digitaal dagboek! 

 

Je kan dit dagboek maken in de vorm van een vrolijke presentatie via het programma 

Prezi. Een Prezi kan je online maken, je hoeft er dus niets voor te downloaden en het is 

volledig gratis! 

Via onderstaande link vind je een voorbeeld van een Prezi. Volg de stappen die hierin 

worden uitgelegd om je eigen Prezi op te starten. In deze Prezi vind je ook de verdere 

uitleg van de opdracht. 

 

https://prezi.com/yf3zcyvvbznj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy  

https://prezi.com/yf3zcyvvbznj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Leerplandoelstellingen 
 

ZILL 

TOsn3: Een schriftelijke boodschap overbrengen 

→ Zich expressief uiten (over gevoelens, gedachten, meningen, fantasieën) 

→ Steeds complexere boodschappen voor een gevarieerd lezerspubliek (zichzelf, leeftijdsgenoten en 

vooral bekende volwassenen) schrijven: onderwerpen uit de leefwereld, abstracte schoolse en 

zakelijke onderwerpen, bekende of behandelde onderwerpen uit de ruimere omgeving 

MEva1: Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen 

→ Een presentatietoepassing kiezen - een eenvoudige presentatie ontwerpen, opmaken en 

presenteren 

MEge1: De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen  en hun toepassingen 

ontdekken en begrijpen 

→ Verschillende mediamiddelen en hun mogelijkheden kennen - in functie van een vooropgesteld 

doel op zoek gaan naar de gepaste media - ervaren hoe een mediamiddel verschillende toepassingen 

kan hebben 

MEmw1: Media enthousiast en positief aanwenden 

→ Interesse tonen voor (nieuwe) media en hun mogelijkheden en deze mogelijkheden gebruiken - 

interesse tonen voor het mediagebruik van anderen - op zoek gaan naar nieuwe media-ervaringen. 

 

GO! 

1.2.3. 97 

→ De computer gebruiken om teksten te schrijven. 

1.2.3. 126 

→ Een verslag schrijven van een gebeurtenis, een behandeld project, een gelezen boek, eigen 

belevenissen en ervaringen …: persoonlijke indrukken weergeven; eigen mening geven; passend 

illustreren. 

7.3.1  

→ Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media. Bv.: media online gebruiken; 

toestellen, apparaten en software met elkaar verbinden (bv. beamer met computer, fototoestel met 

computer, afstandsbediening met tv, apps); bedieningsinstructies (bv. via fiches, simulaties, 

helpfunctie, handleiding) begrijpen en hanteren. De leerlingen hanteren hierbij de gepaste 

basisbegrippen functioneel. 

7.3.3 

→ Uit een vertrouwd aanbod het gepaste medium (toestellen, apparatenen software) kiezen en 

gebruiken i.f.v. een behoefte. Voorbeelden van een behoefte: dient om informatie in te winnen, 

moet gebruiksvriendelijk zijn, moet een realistische weergave geven na verwerking, dient om te 

creëren, helpt me om te oefenen (bv. de maaltafels). 
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OVSG 

NL-SCH-DV-D01-08 

→ De leerlingen hebben voldoende schrijfdurf om een gegeven schrijfsituatie aan te vatten. 

NL-SCH-TV-03-04 

→ De leerlingen kunnen gebeurtenissen die tot hun leef- en belevingswereld behoren chronologisch 

beschrijven. 

NL-SCH-TV-03-07 

De leerlingen kunnen informatie, ervaringen en actuele gebeurtenissen objectief weergeven in de 

vorm van een verslag. 

MV-MED-MO-4.7 

→ De kinderen kunnen een bewuste keuze maken uit het media-aanbod gebruikmakend van 

programmaoverzichten. 

MV-MED-CM-3.7 

→ De kinderen kunnen verschillende media gebruiken om een boodschap over te brengen. 

MV-MED-CM-3.9 

→ De kinderen kunnen op een creatieve wijze mediaproducten aanmaken. 
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Taal 
→ 105 min 

Spreekoefening 
Leerlingenfiche: 

 

  
17. Virus voorstellen 

 
In oefening 3 en 4 hebben jullie al kennis kunnen maken met verschillende virussen.  

→ Kies 1 virus uit en zoek over dit virus meer informatie op. 

Welke info moet je zeker hebben? 

- Hoe heet het virus? 

- Hoe ziet het virus eruit? 

- Hoe kan het virus jou besmetten?  

- Wat zijn de symptomen als je ziek bent van dit virus? 

- Kan je een vaccin krijgen voor dit virus? 

- Is het virus dodelijk? 

 

Extra informatie of leuke weetjes zijn zeker een aanrader! 

 

Als je alle informatie verzameld hebt, is het tijd voor het echte werk. 

→ Je maakt een presentatie over het virus dat je net hebt onderzocht. Je filmt jezelf als 

je deze presentatie geeft. Dit filmpje stuur je door naar jouw juf of meester.  

Waar moet je op letten? 

- Zorg dat je je presentatie goed voorbereidt (inleiding, kern slot), maak op voorhand 

een tekst van wat je wil zeggen.  

- Je kan steekkaartjes maken die je kan gebruiken tijdens het presenteren (schrijf hier 

geen volledige zinnen op maar enkele woorden). 

- Gebruik foto’s tijdens je presentatie, dit maakt het leuker om er naar te kijken. 

- Oefen je presentatie eerst een voor je ouders/broers/zussen voordat je ze opneemt. 

- Zorg dat je verzorgd spreekt en dat je duidelijk verstaanbaar bent. 
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Begrijpend lezen 
Leerlingenfiche  

18. Lezen 

 
Nu jullie al een tijdje thuis zitten, is er vast genoeg tijd om een  

kort verhaal te lezen.  

→ Zet je gemakkelijk op een rustige plek en neem onderstaande  

tekst erbij. Los achteraf de vragen op. 
P.S. Lees vooraf de vragen al eens door, zo weet je tijdens het lezen waar je op moet letten.  

 

  1. Je leest hier ‘ruimtereiziger’. Wat is zijn of haar naam? 

………………………………………………………………… 

    

2. Wat zijn deze ‘dikke stoppels’?  

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

3. Hier staat: “Reynaldo, altijd in voor een grapje”. Wat wil deze uitspraak zeggen? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Welke uitspraak over sergeant-majoor Shanice is zeker waar? Zet een kruisje: 

 

O      Shanice houdt van gewichtheffen en gevechtstraining. 

O      Shanice wou al heel haar leven een ruimtereis maken. 

O      Shanice vindt haar militaire titel niet belangrijk. 

 

5. Welke taak voert Reynaldo uit? 

 

O     De omgeving verkennen. 

O     Berekenen waar de basis gebouwd moet worden. 

O     Een blogvideo maken om naar de aarde te sturen. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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18. Lezen 

→ Voor deze vragen zoek je gewoon verder in de tekst. 

 

6. De bemanning wordt aangevallen door de marsmannetjes. Waarom schiet sergeant-majoor 

Shanice niet terug? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

7. Welke vorm hebben de armen van de marsmannetjes? Gebruik 1 woord zoals het in de tekst 

staat: 

………………………………………………………… 

8. Welke robot bouwt Reynaldo om tot een vertaalmachine? 

………………………………………………………… 

9. De marsmannetjes zijn eigenlijk vriendelijk, maar vallen toch de astronauten aan. Waarom 

deden de marsmannetjes dat? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

10. Waarom kan Didier niet mee terug naar de aarde? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

11. Hoe voelt Didier zich, nu hij op Mars zal blijven? Kruis aan: 

O     Hij is vooral triest. Hij zal Nina nooit meer zien. 

O     Hij is vooral boos. Hij wou helemaal zijn armen niet kwijt geraken. 

O     Hij is vooral content. Hij droomt al zijn hele leven van Mars. 

12. Didier doet de groeten aan zijn vriendin Nina, die hij niet meer terug zal zien. Wanneer 

maakte hij met haar een reis naar Rusland? 

…………………………………………………………………………………… 

13. Wat betekent de titel van dit verhaal? Waarom is de spelling zo vreemd? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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OERLOEG OEP MOERS 

 

Met een luide ssshhh schuift het luik open. Een witte mistwolk kringelt omhoog uit de slaapcapsule. 

Een schuifje in de muur gaat open, een robotarm komt tevoorschijn. Deze arm zweeft naar de 

capsule toe. Een hand en vingers plooien open, vlak naast het gezicht van de ruimtereiziger, die nog 

heerlijk ligt te dromen. En dan… PETS! 

De robotarm geeft de astronaut een enorme klets op de wang. Met een pijnlijke ‘AUW’ schiet hij 

wakker. “Potverdikke”, roept hij, “ik was net aan het dromen van een pretpark gevuld met eetbare 

attracties: als je de achtbaan beu bent, mag je hem opeten!” 

Spijtig voor Didier, maar zijn lange slaap is voorbij. 26 jaar heeft hij geslapen. Het is 26 jaar geleden 

sinds hij zijn broer Mathieu een knuffel gaf, nog eens wuifde naar zijn familie en vrienden, en in de 

raket stapte. Twee uur later was de lancering afgelopen en ging de bemanning naar hun bed in de 

slaapcapsules.  

Didier voelt aan zijn gezicht: dikke stoppels boven zijn lip en kin maken hem duidelijk dat er veel 

tijd voorbij is gegaan. Hoe zouden de andere bemanningsleden eruit zien? Hij loopt naar capsule 2 

en maakt ingenieur Reynaldo wakker met een liedje. In capsule 3 ligt reisjournaliste Safia nog 

lekker te slapen. Reynaldo, altijd in voor een grapje, maakt haar wakker door een beker water over 

haar gezicht te gieten. Daarna zoeken ze sergeant-majoor Shanice, maar haar capsule is al leeg. Is 

alles OK met haar? 

Gelukkig hoeft niemand zich zorgen te maken: sergeant-majoor Shanice, zeer sportief, klaar om elke 

vijand af te slaan, had haar ruimtewekker een uurtje vroeger gezet dan de anderen. Na 2 koffies en 

7 suikerklontjes zit zij al in de fitnessruimte om haar spieren te trainen na 26 jaar slaap. 

“Goeiemorgen, Shanice”, zegt commandant Didier, “lekker geslapen?” 

“Het is SERGEANT-MAJOOR Shanice”, antwoordt Shanice grommend, “en laat mij gerust, tenzij je 

een vraag hebt over het vechten tegen aliens met 99 zwaardhanden!”  

“Laat maar, laat maar”, zegt Didier. “Kom je mee naar de stuurcabine? Binnen een half uur landen 

we op Mars”. 

De 4 bemanningslieden nestelen zich in hun stoel, gorden hun veiligheidsriem om en volgen uit het 

grote ruimtevenster hoe de planeet Mars steeds dichterbij komt. Commandant Didier schakelt terug 

van ‘lichtsnelheid’ naar ‘autosnelwegsnelheid’ en daarna naar ‘max 30km per uur’. Als ze bijna niets 

meer zien behalve het oppervlak van de rode planeet, schuift hij ook de landingspoten uit. Enkele 

momenten later staat de raket volledig stil. Tijd om ruimtepakken aan te doen en de ladder te laten 

zakken! 

Terwijl Shanice, Reynaldo en Safia rustig hun taken uitvoeren (berekenen waar de basis gebouwd 

moet worden, de omgeving verkennen, een eerste blogvideo maken om naar de aarde te sturen) 

weet Didier met zijn enthousiasme geen blijf. De zenuwen gieren door zijn lijf, hij durft haast niet 

een eerste stap op Mars te zetten. Hier droomde hij al van toen hij nog een kind was en zijn 

allereerste marsmannetje tekende op de wiskundeboeken van meester Jef. Hier droomde hij van 

toen hij in het middelbaar wetenschappen-wiskunde ging studeren om te weten hoe je een raket 

bestuurt. Hier droomde hij van toen hij met zijn beste vriendin Nina in augustus 2026 een reis 

maakte naar Rusland en daar, in de wilde natuur, naar de sterrenhemel lag te kijken. Nergens waren 

de sterren zo helder, zo zichtbaar en zo mooi als daar… behalve hier en nu, in de ruimte, waar hij er 

dichter bij is dan ooit tevoren. En als hij nog één stap doet, zal hij zelfs op Mars staan! 

1 

2 

3 

4 

5 
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“Hier gaan we!” zegt Didier, en hij plant zijn voet in het rode stof. Het waait op, kruipt onder zijn 

helm en kriebelt zijn neus. “Ha-haaa-ha-HATSJIE!” Een enorme ruimtehoest ontsnapt uit Didiers keel. 

De Marsbergen zorgen voor een onstopbare echo: steeds opnieuw en opnieuw klinkt de ‘hatsjie’ 

over het landschap. Er zijn geen bomen, geen huizen of geen planten om het geluid af te remmen. 

Ook sergeant-majoor Shanice hoort de gekke echo voorbijkomen terwijl ze enkele rotsen inspecteert 

tijdens haar verkenning.  

Haar scanner stelt haar gerust: de rotsen bestaan uit normale granietsteen. Geen dodelijke virussen. 

Geen vijandige insecten. Geen gevaarlijke bacteriën. Op naar een volgend stukje Marsland! Maar dan 

hoort sergeant-majoor Shanice een vreemd lawaai. Het is niet de hatsjie-echo! Het klinkt eerder als 

‘oes… oes… oes…’ Ze neemt haar verrekijker en tuurt naar de horizon. 

Een halve kilometer verder staat Safia achter haar selfiecamera. Ze vertelt aan de 25.157.369.158 

volgers op Instagram hoe de landing op Mars verloopt en toont hen beelden van rondhuppelende 

commandant Didier en van ingenieur Reynaldo, terwijl hij een robotgraafmachine bestuurt. De 

kijkers op aarde schrikken zich echter een hoedje: achter het beeld van Safia duiken er vreemde 

silhouetten op!  

“OPGELET!” roept Reynaldo. “Onbekende levensvormen in het noordoosten!” 

De vier astronauten volgen de waarschuwing op en verzamelen snel onder hun raket. Ze verschuilen 

zich achter kisten met bagage en verstoppen zich onder de robotmachines. Ze wachten af. Een 

minuut gaat voorbij, twee minuten, vijf,… Dan wordt het eerste marsmannetje duidelijk zichtbaar. 

Het staat ongeveer aan de rotsblokken waar sergeant-majoor Shanice daarjuist patrouilleerde. Het 

heeft een gek, ovalen gezicht, een slank lichaam en lange, kronkelige armen en benen. Het roept 

steeds “Goe woeg! Oerloeg! Goe woeg! Oerloeg!” 

Didier kan zich niet inhouden. Eindelijk ontmoet hij echte marsmannetjes! Hij komt uit zijn 

schuilplaats en loopt met de armen wijd open naar de marsmannetjes. “Hallo vrienden!” zegt hij, 

maar voor hij het weet, gebruikt het voorste mannetje zijn lange tentakel-armen als twee 

vlijmscherpe zweepwapens. Tsjak! Tsjak! De tentakels zwiepen door de lucht en hakken Didier zijn 

armen eraf! Onmiddellijk daarna springen twee andere marsmannetjes dichterbij en nemen hem 

gevangen. Ondertussen klinkt nog steeds overal de kreet: “Goe woeg! Oerloeg!” 

“Wat nu gedaan?” denken Shanice, Reynaldo en Safia. De sergeant-majoor wil haar grootste bazooka 

nemen en de marsmannetjes overhoop schieten, maar Reynaldo houdt haar tegen: “Dan dood je ook 

Didier!” Ze hebben geen ander plan en zitten radeloos te wachten. Tot Safia een stemmetje hoort! 

Waar komt het vandaan? Het is één van haar volgers, die in een Instagram Live-video met haar 

probeert te praten.  

“Safia, Safia” zegt de stem, “luister naar mij. Ik heet Nora, ik ben een talenspecialist. Ik bestudeer al 

twintig jaar alle soorten woorden en talen. Volgens mij roepen de marsmannetjes dat jullie weg 

moeten en dat ze een oorlog met jullie willen starten!” 

“Maar waarom?” vraagt Safia, “wij hebben ze toch niet slecht behandeld?” 

“Dat weet ik ook niet”, antwoordt Nora, “we moeten het aan hun vragen. Verbind me door met jullie 

ingenieur.” 

Via het videoscherm geeft Nora allerlei instructies aan Reynaldo, die één van zijn robotmachines 

opnieuw programmeert. Het is nu geen landbouwrobot meer, maar een vertaalmachine. Met een 

microfoon en luidspreker kunnen ze hem vanop afstand bedienen. Maar hij is niet luid genoeg om 

van hieruit met de marsmannetjes te spreken. Zij dansen in de verte om de bloedende Didier heen, 

terwijl ze joelen: “Oerloeg, oerloeg, oellemoel doed!” 
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Sergeant-majoor Shanice weet wat haar te doen staat. Ze grijpt de vertaalmachine stevig vast en met 

alle sluiptechnieken en camouflagetalenten die ze ooit geleerd heeft, kruipt ze dichter bij de aliens. 

Eén marsmannetje ziet een beetje beweging en gaat kijken, maar met haar gespierde vuist slaat 

Shanice hem buiten westen. Als ze achter enkele rotsblokken gedoken is, gooit ze de vertaalmachine 

midden in de groep marsmannetjes.  

“Marsmannetjes!” klinkt het door de machine, “waarom willen jullie oorlog met ons? Wij komen in 

vrede!” 

“Waarom zeggen jullie dat niet?” vragen de mannetjes. “Jullie landen hier en het eerste wat jullie 

doen, is ons de oorlog verklaren!” 

“Wat???” vraagt Safia, “dat hebben we nooit gedaan!” 

“Natuurlijk wel” zeggen de mannetjes. “Jullie riepen meteen ‘HATSJIE’, ons woord voor ‘Oorlog en 

dood aan alles en iedereen!’” 

“Oei… dat wisten we niet… sorry!” 

Het misverstand is opgehelderd! Wat een geluk! Maar Didier is nog steeds zijn armen kwijt, wat een 

pech. “Het is niet zo erg”, zeggen de marsmannetjes, “onze tentakels groeien altijd opnieuw aan. 

Didier mag wel een paar armen van ons hebben.” Zo gezegd, zo gedaan. Met een buitenaards 

apparaatje doneert een vriendelijk marsmannetje zijn armen aan Didier. “Er is wel één probleem: 

onze armen houden alleen maar van de atmosfeer op Mars. Op een andere planeet gaan ze 

onmiddellijk kapot. Het is dus best dat Didier vanaf nu hier blijft.” 

“Het is niet erg!” zegt Didier! Hier droomde hij toch altijd van. “Maar doe wel heel veel groeten aan 

Nina als je haar terugziet.” 

Enkele weken later zijn Shanice, Reynaldo en Safia klaar met hun ontdekkingstochten, 

wetenschappelijke experimenten en reisverslagen. Met een groot feest nemen ze afscheid van de 

marsvriendjes en stappen ze terug in de raket, klaar om weer naar de aarde terug te keren. Ze geven 

Didier nog een hele dikke knuffel, sluiten de deur van de raket en gaan weer 26 jaar slapen in hun 

capsules.  

En Didier? Die wuift hen nog een hele tijd uit met zijn nieuwe, lange tentakel-armen. Hij zal zijn oude 

leven missen, maar wat is de toekomst als eerste Mars-kolonist spannend! 

EINDE 

 

(Vandenbergen, J., 2019, Oerloeg oep Moers) 
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Leerkrachtenfiche: 

  
18. Lezen 

 
Nu jullie al een tijdje thuis zitten, is er vast genoeg tijd om een  

kort verhaal te lezen.  

→ Zet je gemakkelijk op een rustige plek en neem onderstaande  

tekst erbij. Los achteraf de vragen op. 
P.S. Lees vooraf de vragen al eens door, zo weet je tijdens het lezen waar je op moet letten.  

 

1. Je leest hier ‘ruimtereiziger’. Wat is zijn of haar naam? 

Didier 

 

2. Wat zijn deze ‘dikke stoppels’?  

Een baard die gegroeid is. 

 

3. Hier staat: “Reynaldo, altijd in voor een grapje”. Wat wil deze uitspraak zeggen? 

Dat Reynaldo graag mopjes maakt. 

 

4. Welke uitspraak over sergeant-majoor Shanice is zeker waar? Zet een kruisje: 

 

X      Shanice houdt van gewichtheffen en gevechtstraining. 

O      Shanice wou al heel haar leven een ruimtereis maken. 

O      Shanice vindt haar militaire titel niet belangrijk. 

 

5. Welke taak voert Reynaldo uit? 

X     De omgeving verkennen. 

O     Berekenen waar de basis gebouwd moet worden. 

O     Een blogvideo maken om naar de aarde te sturen. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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  18. Lezen 

→ Voor deze vragen zoek je gewoon verder in de tekst. 

 

6. De bemanning wordt aangevallen door de marsmannetjes. Waarom schiet sergeant-majoor 

Shanice niet terug? 

Didier is gevangen genomen, als ze terug schiet is hij ook dood. 

7. Welke vorm hebben de armen van de marsmannetjes? Gebruik 1 woord zoals het in de tekst 

staat: 

Tentakel-armen 

8. Welke robot bouwt Reynaldo om tot een vertaalmachine? 

Landbouwrobot 

9. De marsmannetjes zijn eigenlijk vriendelijk, maar vallen toch de astronauten aan. Waarom 

deden de marsmannetjes dat? 

Een tijdje voordat de oorlog begon had Didier geniest, ‘HATSJIE’ betekent in de taal van de 

marsmannetjes ‘Oorlog en dood aan alles en iedereen!’ 

10. Waarom kan Didier niet mee terug naar de Aarde? 

Zijn armen waren afgehakt door de marsmannetjes maar kreeg ook nieuwe armen van hen, deze 

armen kunnen niet overleven op de Aarde. 

11. Hoe voelt Didier zich, nu hij op Mars zal blijven? Kruis aan: 

O     Hij is vooral triest. Hij zal Nina nooit meer zien. 

O     Hij is vooral boos. Hij wou helemaal zijn armen niet kwijtgeraken. 

X    Hij is vooral content. Hij droomt al zijn hele leven van Mars. 

12. Didier doet de groeten aan zijn vriendin Nina, die hij niet meer terug zal zien. Wanneer 

maakte hij met haar een reis naar Rusland? 

2026 

13. Wat betekent de titel van dit verhaal? Waarom is de spelling zo vreemd? 

‘Oorlog op Mars’ Dit geschreven in de taal van de marsmannetjes. 
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Extra’s 

Moppen 
 

Leerlingenfiche: 

  
Moppenboek 

IS MIJN UUR GEKOMEN?  

Een vrouw van 46 krijgt een hartaanval en ligt in het ziekenhuis. Terwijl ze op de operatietafel 

ligt, dichtbij de dood, krijgt ze een visioen. Ze ziet God en vraagt: ‘Is mijn uur gekomen?’ God 

antwoordt: ‘Nee, je hebt nog 43 jaar, 2 maanden en 8 dagen tegoed’.  

Bij het ontwaken uit de verdoving, besluit ze een facelift en een liposuctie te laten doen, haar 

lippen te laten opspuiten met collageen, haar borsten te laten corrigeren…  

Kortom: ! ‘The Works’.  

Nu ze weet dat ze nog lang te leven heeft, loont het ruim de moeite. Na haar laatste operatie 

komt ze totaal gerenoveerd uit het ziekenhuis en wordt gegrepen door een ambulance bij het 

oversteken van de straat.  

Dood.  

In de hemel aangekomen vraagt ze aan God: ‘Ik dacht dat ik nog meer dan 40 jaar tegoed had 

! ‘Waarom heb je me laten omver rijden door die ambulance ?’  

Zegt God: ‘Meid, ik had je niet herkend !!! 

 

IN ALLE KWADE DAGEN BLEEF JIJ BIJ MIJ  

Een man ligt na een ernstig ongeval al weken in coma en zijn vrouw wijkt geen minuut van zijn 

ziekbed. Op een dag komt de man bij bewustzijn en wenkt zijn vrouw meteen dichterbij. Hij 

fluistert haar zachtjes in het oor: “In alle kwade dagen bleef jij bij mij.  

Toen ik ontslagen werd op mijn werk, was je er voor mij.  

Toen later mijn zaak failliet ging, heb je me niet in de steek gelaten, maar me gesteund. Toen ons 

huis afbrandde, zijn we samen meteen ander onderdak gaan zoeken.  

Zelfs toen mijn gezondheid slechter werd en ik erg chagrijnig werd, bleef je steeds aan mijn zijde.  

En nu sta je hier weer aan mijn bed. Ik heb er nu lang over nagedacht en weet je wat ik denk?”  

De ogen van de vrouw vullen zich met tranen van ontroering. “Zeg het maar mijn lief schatje, zeg 

het maar”, zegt ze snikkend.  

Zegt de man: “Ik denk dat jij ongeluk brengt!” 

 

BAKKER IN HET ZIEKENHUIS 

De Bakker ligt in het ziekenhuis he! Ra ra hoe komt dat?  

 

 

DE KORTSTE WEG 

Er was eens een agent en die stond in het midden van het kruispunt. Er kwam een man paniekerig 

aan gelopen en die vroeg: 

"Wat is de kortste weg naar het ziekenhuis?!?" 

De agent antwoordde rustig: 

"Gewoon blijven staan meneer, gewoon blijven staan..." 

 
(De beste moppen, z.j., Ziekenhuis) 

Hij is aangevallen door een tijgerbroodje 
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Leerplandoelstellingen 
 

ZILL 

TOmn2: Een mondelinge boodschap overbrengen: 

- Persoonlijk verslag uitbrengen (over een beluisterde of gelezen tekst, een beleefd voorval, een 

behandeld onderwerp) 

→ Boodschappen overbrengen met gepaste formuleringen; inhoudelijke samenhang; aandacht voor 

spreektechnische aspecten; aandacht voor niet-talige aspecten (zoals mimiek en lichaamstaal) 

→ Op persoonlijke wijze complexere boodschappen voor een gevarieerd luisterpubliek 

(leeftijdsgenoten en vooral bekende volwassenen) overbrengen: onderwerpen uit de leefwereld 

abstracte schoolse onderwerpen bekende of behandelde onderwerpen uit de ruimere omgeving 

TOtg4: Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het nut daarvan inzien 

TOtg5: Bereid zijn om taal correct, verzorgd en gepast  te gebruiken 

 

GO! 

1.1.1. 13 

→ Bereid zijn om op een veilige, doelmatige en verantwoorde manier mondeling te communiceren 

via media. 

1.1.3. 2  

→ Verstaanbaar, vlot en begrijpelijk spreken. 

1.1.3. 5  

→ Het tempo aanpassen aan spreekdoel, context en publiek 

1.1.3. 6 

→ Het volume aanpassen aan spreekdoel, context en publiek. 

1.1.3. 55  

→ Gebruik maken van media en multimedia om een mondeling verslag te ondersteunen 

 

OVSG 

NL-SPR-DV-D02-03-04  

→ De leerlingen kunnen de geselecteerde informatie logisch ordenen 

NL-SPR-DV-D02-05-03  

→ De leerlingen kunnen in functie van de spreektaak informatiebronnen raadplegen. 

NL-SPR-DV-D02-06-02 

→ De leerlingen kunnen hun spreektaak voorbereiden aan de hand van oriëntatievragen door 

zelfstandig de vragen afzonderlijk te behandelen. 

NL-SPR-DV-D03-06-10  

→ De leerlingen kunnen verschillende middelen tot ondersteuning van het spreken gecombineerd 

gebruiken. 

NL-SPR-DV-D03-07-06  

→ De leerlingen kunnen een gepast spreektempo hanteren. 

NL-SPR-DV-D03-07-05-03  

→ De leerlingen kunnen door een goede articulatie de verstaanbaarheid bij het spreken verhogen 

door begin- en eindmedeklinkers duidelijk uit te spreken. 
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ICT 
→ 20 min 

Kennismaking 
Leerlingenfiche:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19. Antivirus 

 

→ Bekijk onderstaande filmpjes en los telkens de vragen op.  

1. https://www.youtube.com/watch?v=uybQpkY-c0I 

 

a. Wat is een computervirus? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

b. Welke onaangename zaken kan een computervirus veroorzaken? 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

c. Welk fenomeen probeert een virus tegen te houden?  

 

………………………………………………. 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=0Al19aIUyYE 

a. Welke 5 manieren bestaan er om te ontdekken dat je mogelijks een virus op je  

  computer hebt? 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uybQpkY-c0I
https://www.youtube.com/watch?v=0Al19aIUyYE
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Leerkrachtenfiche:  

19. Antivirus 

 

→ Bekijk onderstaande filmpjes en los telkens de vragen op.  

1. https://www.youtube.com/watch?v=uybQpkY-c0I 

 

a. Wat is een computervirus? 

Klein computerprogrammatje dat gemaakt is om je computer te beschadigen. 

b. Welke onaangename zaken kan een computervirus veroorzaken? 

Bepaalde knoppen doen het niet 

Je kan niet meer op je sociale media 

Computer loopt vast 

Je bent alles kwijt 

Zet je webcam aan 

Stelen foto’s/wachtwoorden 

c. Welk fenomeen probeert een virus tegen te houden?  

Een virusscanner 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=0Al19aIUyYE 

a. Welke 5 manieren bestaan er om te ontdekken dat je mogelijks een virus op je  

  computer hebt? 
Ongewenste reclame pop-ups 

Je systeem loopt traag 

Vreemde berichten 

Instellingen zijn veranderd 

Sommige programma’s kunnen niet geopend worden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uybQpkY-c0I
https://www.youtube.com/watch?v=0Al19aIUyYE
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Leerlingenfiche: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20. Zoek eens op 

Zoals je in de filmpjes uit opdracht 18 hebt ontdekt, bestaan er verschillende 

virusscanners om virussen op het spoor te komen.  

→ Neem eens een kijkje op deze site en zoek uit welke virusscanner er op jouw computer 

staat. https://www.beste10virusscanners.nl/beste-gratis-virusscanner 

Hoe weet ik welke virusscanner er op mijn computer staat?  

- Ga naar het beginscherm van je computer 

- Klik links onderaan op het ‘start’-icoontje 

- Typ één van de namen van de virusscanners 

- Als je dit programma in de lijst ziet verschijnen, weet je dat deze virusscanner op 

jouw computer is geïnstalleerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn ook verschillende manieren op een scan uit te voeren. 

→ Zoek weer in het start menu naar ‘virus en bedreigingsbeveiliging’.  

Klik hierop zodat er tabblad opent.  

Klik dan op ‘scanopties’. 

Welke soorten scans bestaan er?  

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 

 

 

 

https://www.beste10virusscanners.nl/beste-gratis-virusscanner
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Leerkrachtenfiche: 

 

  

20. Zoek eens op 

Zoals je in de filmpjes uit opdracht 18 hebt ontdekt, bestaan er verschillende 

virusscanners om virussen op het spoor te komen.  

→ Neem eens een kijkje op deze site en zoek uit welke virusscanner er op jouw computer 

staat. https://www.beste10virusscanners.nl/beste-gratis-virusscanner 

Hoe weet ik welke virusscanner er op mijn computer staat?  

- Ga naar het beginscherm van je computer 

- Klik links onderaan op het ‘start’-icoontje 

- Typ één van de namen van de virusscanners 

- Als je dit programma in de lijst ziet verschijnen, weet je dat deze virusscanner op 

jouw computer is geïnstalleerd 

 

Er zijn ook verschillende manieren op een scan uit te voeren. 

→ Zoek weer in het start menu naar ‘virus en bedreigingsbeveiliging’.  

Klik hierop zodat er tabblad opent.  

Klik dan op ‘scanopties’. 

Welke soorten scans bestaan er?  

 Snelle scan 

 Volledige scan 

 Aangepaste scan 

 Windows Defender Offline-scan 

 

 

 

 

 

 

https://www.beste10virusscanners.nl/beste-gratis-virusscanner
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Leerplandoelstelling 
 

ZILL 

MEva2: Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 

→ Een geschikte applicatie selecteren en gebruiken voor het zoeken van de gewenste informatie -

favoriete websites bewaren. 

 

GO! 

7.3.1  

→ Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media. 

 

OVSG 
MV-MED-MO-4.7 

→ De kinderen kunnen een bewuste keuze maken uit het media-aanbod gebruikmakend van 

programmaoverzichten. 
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Educaplay 
→ 15 min 

De spelletjes op Educaplay zijn voor iedereen beschikbaar, maar je moet hiervoor wel een gratis 

account voor aanmaken. De leerlingen kunnen een eigen account aanmaken of er kan een 

klasaccount aangemaakt worden door de leerkracht.   

Hoe werkt het?  

- maak een account en meld je aan op https://www.educaplay.com/ 

- klik bovenaan de pagina op het pijltje naast ‘Activities’ 

- kies ‘Users’ 

- typ in de zoekbalk ‘Lena Clynhens’  

- kies welk spel je wil spelen (in mijn spel materiaal staan ook andere spelletjes die niet met dit 

thema te maken hebben) 

 

Leerlingenfiche: 

  Heb ik het begrepen? 

 

Je hebt nu heel wat geleerd over virussen. Nu is het tijd om jouw  

kennis eens te testen.  

Uiteraard doen we dit op een leuke manier. Daarom zijn er hiervoor  

spelletjes voorzien.  

3 van de 4 spelletjes zijn om de leerstof uit dit document even te herhalen. 4e spelletje 

kan je gebruiken om extra ideeën op te doen voor de muzische opdracht. 

→ Ga naar de volgende website: https://www.educaplay.com/  

Misschien heb je van jouw leerkracht login gegevens gekregen. Als dat niet het geval kan 

je zelf een gratis account aanmaken. 

→   - klik bovenaan de pagina op het pijltje naast ‘Activities’ 

  - kies ‘Users’ 

  - typ in de zoekbalk ‘Lena Clynhens’  

  - kies welk spel je wil spelen 

Je vindt hier verschillende spelletjes. De spelletjes die bij dit document horen zijn: 

 - Bacteriën en virussen – kruiswoordraadsel 

 - Woorden verklaren 

 - Werkloosheidsuitkering – Quiz 

 - Virussen memory (ter inspiratie voor de muzische opdracht) 

 

https://www.educaplay.com/
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