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Les

Onderwerp

Timing

Domeinen

Kernwoorden

Werkvormen

Introductie

10 min.

Wereldoriëntatie

Thematafel, actualiteit, …

Toontafel, filmpje en artikels

1

Wat is een
virus?

75 min.

Wereldoriëntatie
Nederlands
Bewegingsopvoeding

Vakjargon als microbe, microbioloog,
genetisch materiaal, …

Prentenverhaal, woordposters, outdoor
loopspel, verwerkingsspel, …

2

Enkele virussen
en hun uiterlijk.

100 min.

Wereldoriëntatie
Muzische vorming
Media

Influenza, rotavirus, hiv-virus, ebolavirus,
coronavirus, pandemie, …

Webquest, virussenboekje,
droomuiterlijk: kunst, texturen met
wasco, …

3

Oplossen maar!

75 min.

Behandelen en beschermen, beroepen,
hygiëne, vaccins, vergroten, …

Talentengroepen, posterpresentaties,
initiatieven bedenken, …

4

Nu jij! Echte
microbiologen.

100 min.

Wereldoriëntatie
Religie en zingeving

Antivirale kruiden, pH schaal,
oppervlaktespanning, peperproef, …

Hoekenwerk, techniekers, filosoferen, …

5

Virussengevecht

50 min.

Wereldoriëntatie
Muzische vorming: drama

Virussengevecht, expressie, aanvalskreet,
…

Pantomime, mimisch uitbeelden, nonverbaal, …

Reflectie

40 min.

Wereldoriëntatie

Zelfreflectie (proces en product)

Bordspel doorheen de lessen en/of toets.

Wereldoriëntatie
(Talenthoeken: rekenen, beeld,
Nederlands, …)

De rode draad in dit thema wil de lessen die erg abstract kunnen overkomen bij kinderen
toch wat speelser en samenhangender maken. Het is iets dat steeds terugkomt. Leerlingen
kunnen er dan ook gebruik van maken om kennis aan op te hangen en zich dingen
makkelijker te herinneren. Wanneer ze van thuis uit werken, kunnen ze de filmpjes bekijken.

Les
1

Les
2

Les
3

Les
4

Verhaal bacterie: Hallo, ik ben een bacterie. Ik ben normaal echt
heel klein, zo klein dat je me niet kan zien, maar vandaag maak ik
een uitzondering. Maar hé, wacht ik ben een bacterie, jullie gingen
het helemaal niet hebben over bacteriën, maar over virussen. Ik
ben hier dan maar beter weg!
Verhaal virus: Ik ben het coronavirus. Ik zie er speciaal uit, niet?!
Ik heb stekels en ben erg gevaarlijk. Maar wacht! Ik ben niet het
enige virus dat bestaat. Er zijn er zoveel meer! Bekijk er maar eens
enkelen van dichterbij!
Verhaal virus: Hey, ik ben het virus dat jou verkoudheden geeft. Ik
ben echt niet alleen hoor, er zijn er meer dan 200 van mij,
allemaal een beetje verschillend. Gelukkig ga ik vanzelf weer weg!
Daar zit je lichaam voor iets tussen! Maar… gaan alle virussen
vanzelf weg? Zouden we dat op een manier kunnen oplossen? …
Zoek dat eens uit!
Verhaal virus: Hallo! Ik ben een bacteriofaag. Een moeilijke naam
voor een moeilijk virus. Ik ben een virus dat bacteriën virussen
geeft! Mensen hebben van mij geen last! Maar natuurlijk
onderzoeken ze mij wel. Want ik ben zo bijzonder! Vandaag gaan
jullie onderzoeken en worden jullie microbiologen.

In het thema maak ik gebruik van niveaudifferentiatie. Dit is telkens aangegeven met een
virusje. Hieronder vindt u de legende.

Dit is de leerstof van het
thema, de basis.

Dit zijn verdiepende
opdrachten binnen het
thema. Deze zijn van een
iets hoger niveau. Ze sluiten
wel gewoon aan bij de basis.

Dit zijn
verrijkingsopdrachten met
nieuwe leerstof.

10 minuten

Om het thema te introduceren, kan je starten rond de toontafel. Dit is een tafel met enkele
materialen op die een link hebben met het thema. Bij het puntje ‘klasinkleding’ staan
hiervoor enkele suggesties weergeven.
Je kan de leerlingen vragen waarover ze denken dat het zal gaan, wat ze allemaal zien. Je kan
ze laten neuzen op de tafel en dingen beter laten bekijken. Het gaat erom dat de leerlingen
benieuwd zijn naar wat ze zullen leren.
Je kan hen ook wijzen op enkele artikels en de ‘corona-crisis’ in ons land en de rest van de
wereld. Toon het volgende filmpje om de leerlingen al wat kennis mee te geven. Ze kunnen
het gebruiken als kapstok waaraan ze leerstof uit het thema kunnen ophangen.

75 minuten

Algemene informatie

Leergebieden: Wereldoriëntatie, Nederlands en bewegingsopvoeding
Focusdoel:
Concrete
lesdoelen:

De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen wat een virus is en hoe het
overgedragen wordt.
1. De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen wat een virus is, hoe het er
uit ziet en hoe het cellen binnendringt.
2. De leerlingen kunnen in hun eigen woorden meer vertellen over microben,
microbiologie, een elektronenmicroscoop, enveloppe, immuunsysteem, …
(kernbegrippen, zie woordenlijst).

Doelen
leerplannen:

3. De leerlingen kunnen de betekenis van woorden afleiden door het in de context
te plaatsen en eventueel op te zoeken.
4. De leerlingen kunnen vertellen hoe microben overgedragen worden en hoe je
jezelf ertegen kan beschermen en oefenen dit in met een bewegingsspel waarin
ze hindernissen ontwijken.
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op natuur
ZILL
-

GO!

OVSG

OWna2 In verschillende biotopen vaak voorkomende organismen waarnemen,
onderzoeken, benoemen en ordenen
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – gezonde en veilige levensstijl
- IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en
die van anderen en daarbij aandacht hebben voor:
- IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid
beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen
Taalontwikkeling – taalbeschouwing Nederlands
- TOtn2 Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij
taalbeschouwelijke termen gebruiken
Motorische en zintuigelijke ontwikkeling - grootmotorisch bewegen
- MZgm7 Zich lopend verplaatsen en daarbij
Wereldoriëntatie – natuur – gezondheidseducatie
- Lichaamshygiëne: 3.2.7.11 (OD W 1.11) (ET WT 1.19) (ET WT 1.17) Goede gewoonten
tonen in hun dagelijkse hygiëne en eenvoudige handelingen uitvoeren die daarvoor
nodig zijn (bijv. wassen, toiletgebruik, haarverzorging, handhygiëne, tandhygiëne,
hygiëne eigen aan de puberteit …).
- Omgaan met ziektes, handicaps en verslaving: 3.2.7.23 (ET WT 1.19) Voorbeelden geven
van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ontsmetten na het
zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen (bijv.
luizen, teken, hiv …).
Nederlands – luisteren – begrijpend luisteren algemeen
- 1.1.2.13 (TBS ET 6.5) Reflecteren op woordbetekenissen in concrete luistersituaties
Nederlands – lezen – begrijpend lezen – ontwikkelen van leeswoordenschat
- 1.2.2.130 (TBS ET 6.5) (ET 5.1- 5.4) De betekenis van woorden afleiden uit de tekst.
Lichamelijke opvoeding – groot-motorische vaardigheden – loop- en tikspelen
- 6.2.5.73 (ET 1.18) Lopen individueel of in groep zo snel mogelijk (bv. sprint,
aflossingsloop, Chinese muur…)
- 6.2.5.74 (OD 1.35) (ET 1.18, 1.20) Passen eenvoudige tactische principes toe bij
tikspelen.
- 6.2.5.75 (ET 1.18) Ondernemen bij een tikspel als loper of tikker schijnacties.
WO-NAT-07.04 De leerlingen weten dat bepaalde ziektes kunnen worden voorkomen.
WO-NAT-07.14 De leerlingen weten dat sommige organismen en producten giftig of gevaarlijk
zijn.

WO-NAT-07.24 *De leerlingen nemen goede gewoonten aan inzake dagelijkse hygiëne.
WO-NAT-07.26 De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en
ongevallen vermindert.
WO-NAT-03.06 De leerlingen delen organismen in grote groepen in.
NL-TBS-02.05 De leerlingen achterhalen de betekenis van een woord door de betekenis aan
een medeleerling of een volwassene te vragen.
NL-TBS-02.06 De leerlingen achterhalen de betekenis van een woord (of woordgroep) door
het af te leiden uit de context.
LA-MC-ATL-18.3 De leerlingen kunnen hun loopstijl en tempo aanpassen aan de afstand
binnen spel- en sportspecifieke situaties.

Differentiatie
in deze les

Taal

De leerlingen kunnen gebruik maken van de woordenlijst die voorzien is.
Daarop worden woorden gekoppeld aan prenten en hun uitleg. Ook wordt
de Franse vertaling soms meegegeven. Verder is er een prentenverhaal
waarin de prenten de nieuwe woorden ondersteunen. Ook worden
moeilijke woorden meteen verklaard. Ze kunnen zelf ook in de woordenlijst
moeilijke woorden voor hen noteren en verklaren.
In de themabundel worden pictogrammen gebruikt om snel te kijken waar
kennis of een opdracht staat. De leerlingen zoeken in een woordenboek het
Franse woord op. Dit kan voor enkelen van pas komen.

Niveau,
In het verwerkingsspel zijn er verschillende categorieën van vragen
interesse, opgesteld. Er zijn bij elke categorie telkens gewone vragen en uitdagende
tempo
vragen te vinden.
De woordposters zijn opgedeeld in categorieën. Één virus is het makkelijkst
en twee virussen het moeilijkst. Zo wordt op niveau en taal
gedifferentieerd.
De leerlingen die sneller klaar zijn kunnen herhalings- of
verdiepingsopdrachten uitvoeren in de themabundel. Er werd een
verrijkingsbundel gemaakt voor de leerlingen die hier nood aan hebben.
Inhoud

Virussen zijn veel kleiner dan bacteriën. Verder kunnen virussen zich niet in hun eentje
voortplanten, bacteriën wel. Virussen kunnen dat pas wanneer ze een ander levend wezen
binnendringen, de gastheer.
Een virus is een microbe. Virussen zijn de allerkleinste microben die er bestaan. Om ze te zien
heb je een elektronenmicroscoop nodig die microbiologen gebruiken.
Virus betekent letterlijk ‘gif’ in het Latijn. Mensen twijfelen wel of een virus een levend
organisme is. Ze kunnen zich niet zomaar voorplanten zonder een gastheer. Alleen kunnen ze
niet overleven.
Een virus heeft altijd een kern met genetisch materiaal in. Dat is het recept voor alle leven dat
in elke cel in je lichaam zit. Dat hebben ze nodig om zichzelf te kunnen kopiëren. Daarrond zit
een omhulsel dat bestaat uit eiwitten.
Sommige soorten hebben nog een extra wand met stekels. Dat is een enveloppe. Die bestaat uit
eiwitten en vetten. Dit maakt de enveloppe iets minder sterk. Alleen wanneer de enveloppe nog
helemaal heel is, kan het virus een ziekmaker zijn.
Een enveloppe kan je makkelijk stuk krijgen door je handen met zeep te wassen.
De ‘spikes/stekels’ op de enveloppe zijn heel belangrijk want ze kunnen zich vastmaken aan de
receptoren (ontvangers) in ons lichaam. Zo brengen ze ons immuunsysteem (wat ons
beschermt tegen ziektes) op gang en worden we ziek.

Enveloppen zijn dan misschien wel minder stevig en gaan snel kapot, maar het coronavirus is
bijvoorbeeld een virus met een enveloppe. Het virus is toch heel gevaarlijk. Dit komt doordat
het virus zich heel vaak razendsnel kan aanpassen.
Extra achtergrond vindt u in het document informatie en in het prentenverhaal.

Materialen:

In de klas

-

Digitale
aanpassingen

-

-

-

Digitaal
Prentenverhaal
- Woordposters
- Filmpjes rode
Rode draad
- Spelborden
draad, verhaal
Teiltjes met water
- Virussen
- Checklist handen
Zeepblokken
- Vragenkaartjes
wassen
Hindernissen
- Verbetersleutels
- Themabundel
Krijt
- Themabundel
- Woordposters
evaluatiematerialen
- Woordenlijst
- Uitleg
Franse woordenboeken
- Gekleurde dobbelstenen
overdragen
De rode draad is opgenomen in verschillende filmpjes. Het filmpje kunnen de
leerlingen bekijken.
Het prentenverhaal is opgenomen in een filmpje. De leerlingen kunnen door het
filmpje te bekijken de informatie verwerven. De woordposters kan je bij het
digitale filmpje ook digitaal doorsturen. Dan vullen ze deze op de computer in.
Het overdragingspel kan thuis niet doorgaan. Wel kan je ze de opdracht geven om
hun handen te wassen met een lijst waarop ze moeten afkruisen hoe vaak ze het
gedaan hebben. Bij de materialen zit een voorbeeld. De informatie over de
wrattenvirussen werd opgenomen en ze kunnen hierover dus een filmpje bekijken.
Het verwerkingsspel zou niet kunnen doorgaan. Je kan de leerlingen wel
herhalingsopdrachten (of verrijkingsopdrachten) in de thema- of verrijkingsbundel
laten maken.

Verloop leeractiviteit
Oriëntatiefase

5’

Rode draad: het virussenhotel
De leerkracht neemt het bord met de mannetjes erbij. Ze haalt van het eerste mannetje
een kleine bacterie af. Deze is ergens bevestigd met velcro. De leerlingen zullen dit
amper zien en zullen dan vragen om het beter te bekijken.
Dan kan je de uitvergrote versie erbij nemen en deze tonen.
De bacterie heeft zijn eigen verhaal en dit kan je dan vertellen.
Verhaal bacterie: Hallo, ik ben een bacterie. Ik ben normaal echt heel klein, zo klein dat je me niet kan
zien, maar vandaag maak ik een uitzondering. Maar hé, wacht ik ben een bacterie, jullie gingen het
helemaal niet hebben over bacteriën, maar over virussen. Ik ben hier dan maar beter weg!
Leerfase 1 (verwervingsfase)
Nederlands
Verhaal/ uitleg – wat is een virus?
Je vertelt dat ze het gaan hebben over virussen. Het is belangrijk om te weten wat virussen
precies zijn. Je neemt het verhaal erbij. Dat heb je meegenomen om uit te leggen wat een
virus precies is.
Vertel dat ze na het luisteren een woordposter zullen krijgen met een vraag uit het
verhaal. Ze zullen de vraag moeten beantwoorden met het juiste woord.

15’

Na het lezen van het verhaal kan je moeilijke woorden verklaren of laten verklaren door
leerlingen. Verschillende woorden staan in de tekst van het verhaal al uitgelegd in
kadertjes.
De woordposters worden uitgedeeld en de leerlingen kunnen aan de slag gaan. Op de
posters staat ook dat ze het Franse woord moeten schrijven. Hiervoor gebruiken ze een
woordenboek. De woordposters kunnen in de klas opgehangen worden.
Leerfase 2 (verwervings- en verwerkingsfase)
Beweging
Overdragingsgevaar!
Vertel de leerlingen dat er overal virussen te vinden zijn. Maar dat ze niet allemaal
gevaarlijk zijn. Zo heeft elk mens wrattenvirussen op zijn huid. Op je handen zitten
miljoenen microben. Je kan anderen makkelijk microben geven wanneer je je handen
niet voldoende wast. Wanneer je dingen aanraakt zoals de deurklink, … kan je ze daar
achterlaten en doorgeven aan iemand anders die het daarna aanraakt.

25’

Vertel verder ook dat je microben kan binnenkrijgen door in je ogen te wrijven, door in je neus te
peuteren, door te eten met vieze handen, …
Wanneer je jouw handen alleen met water wast, was je er enkele weg, maar een groot deel blijft zitten.
Wanneer je met zeep wast, blijven de microben in de zeep plakken. Je wast de zeep er af en alle
microben worden weggespoeld.
Spel: was de virussen weg
Voor dit spel kan je best naar buiten gaan.
Er zijn twee lijnen. Daartussen is het speelveld. Op het speelveld liggen heel wat obstakels. Verder staat er ook een
leerling die een virus is. De anderen moeten van lijn naar lijn oversteken zonder een obstakel te raken of door het
virus getikt te worden, anders worden ze zelf ook een virus. De obstakels zijn dingen als deurklinken, … die vol
hangen met microben. Aan de kanten staan bakjes water met
zeep. Telkens wanneer de leerlingen aan de andere kant
geraken, wassen ze hun handen op de juiste manier. Je
handen moet je lang genoeg wassen. Ongeveer 10 seconden.
Dit kan je vergelijken met het zingen van ‘lang zal je leven’.
Verder moet je je handen, polsen, vingers en nagels wassen.
Alleen dan ben je klaar om weer over te lopen. Hoe meer
virussen in het midden, hoe moeilijker. De kans wordt dan ook
groter om geïnfecteerd te worden.

Leerfase 3 (verwerkingsfase)
Verwerkingsspel – alle informatie op een rijtje
Spelletje
Dit spel spelen de leerlingen om de leerstof in te oefenen.

25’

Je legt de kaartjes op stapels. Daarachter maak je stapels van dezelfde kleur, maar dan met uitdagertjes die je ook
kan kiezen. In het midden zet je de pot met virussen. Je neemt allemaal een leeg bord waarop je virussen
verzamelt. De verbetersleutel leg je in de buurt. Je gooit om beurt met de gekleurde
dobbelsteen. De kleur die je gooit, zegt van welke stapel je een vraag beantwoordt. De
anderen verbeteren met de verbetersleutel. Heb je de vraag juist, dan mag je een virus
nemen. Dit plaats je op het bord. Wie krijgt het eerst zijn bordje vol?

Themabundel
Laatst nemen ze de themabundel op de bank. Daar proberen ze bij les 1 de kruiswoordpuzzel in te vullen.
Ze kunnen altijd gaan piepen op het kennisoverzicht.
Slotfase
5’
Evaluatie en vastzetten essentie: evaluatieposter
Op het einde van de les wordt de essentie vastgezet en worden de leerlingen op een kleine manier
geëvalueerd.
Je hangt een poster bestaande uit vier stroken op. Voor elke les één. Na elke
les krijgen de leerlingen allemaal één vraag. Deze vraag vullen ze in. Daarna
worden ze samen bij de juiste les op de poster gehangen. Dat wordt de
essentieposter van het thema.
Nadien kan je ook even terugkoppelen naar de thematafel en de materialen
die bij de les zouden passen.

75 minuten

Algemene informatie
Leergebieden: Wereldoriëntatie, media en muzische vorming: beeld
Focusdoel:

Concrete
lesdoelen:

Doelen
leerplannen:

De leerlingen kunnen enkele soorten virussen (Ebola, rotarvirus, hiv-virus, influenza, corona,
en virussen die een verkoudheid veroorzaken), de ziekten die ze veroorzaken, de symptomen
en geschiedenis ervan in hun eigen woorden uitleggen.
De leerlingen kunnen verschillende texturen en hun gevoelswaarde herkennen om deze
zelf dan ook weer te geven met wascokrijtjes volgens een bekende kunstenaar.
1. De leerlingen kunnen bekende soorten virussen aanhalen en er in hun eigen
woorden wat meer over vertellen (zoals symptomen, ziekte die het veroorzaakt,
hoe het overgedragen wordt, gevaar ervan, beschikbare medicatie, …).
2. De leerlingen kunnen de virussen herkennen, zodat ze veiliger omgaan met
ziekten en zich er beter tegen kunnen beschermen.
3. De leerlingen kunnen media op een correcte manier aanwenden en gebruiken.
4. De leerlingen kunnen verschillende texturen en hun gevoelswaarde herkennen
om deze zelf dan ook weer te geven met wascokrijtjes.
5. De leerlingen kunnen enkele bekende kunstenaars benoemen met één van hun
werken en een belangrijke techniek die ze gebruiken.
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op tijd
ZILL
-

GO!

OWti4 Vaststellen en uitdrukken hoe de geschiedenis doorwerkt in de samenleving van
vandaag en morgen en hoe je als mens deel uitmaakt van de geschiedenis
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op natuur
- OWna2 In verschillende biotopen vaak voorkomende organismen waarnemen,
onderzoeken, benoemen en ordenen
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – gezonde en veilige levensstijl
- IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en
die van anderen en daarbij aandacht hebben voor:
Muzische ontwikkeling – muzische geletterdheid
- MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren
Muzische ontwikkeling – muzische vaardigheid
- MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te
drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen
Mediakundige ontwikkeling – mediavaardigheid
- MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen
Muzische vorming – beeld – verwerken en vormgeven - beeldelementen
- 4.1.2.23 (1.4) (1.5) Textuur aanbrengen of suggereren in een beeldend werk. Bv. harige
hond, geschubde vis, collage met glanzende en matte vlakken en zand…
Muzische vorming – beeld – verwerken en vormgeven – werkvormen
- 4.1.2.25 (1.2), (1.5) (1.5) Experimenteren met materialen, gereedschappen en technieken.
- 4.1.2.26 (1.2), (1.4),(1.5)(1.5), (1.6) 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.
Media – media gebruiken - Informatie vinden en/of verwerken
- 7.3.7 (ICT 6) Informatie in aangereikte bronnen zoeken.
Wereldoriëntatie – natuur – gezondheidseducatie
- Lichaamshygiëne:3.2.7.11 (OD W 1.11) (ET WT 1.19) (ET WT 1.17) Goede gewoonten
tonen in hun dagelijkse hygiëne en eenvoudige handelingen uitvoeren die daarvoor nodig
zijn (bijv. wassen, toiletgebruik, haarverzorging, handhygiëne, tandhygiëne, hygiëne eigen
aan de puberteit …).
- Omgaan met ziektes, handicaps en verslaving: 3.2.7.23 (ET WT 1.19) Voorbeelden geven
van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ontsmetten na het

OVSG

-

-

Differentiatie
in deze les

Taal

zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen (bijv.
luizen, teken, hiv …).
WO-NAT-07.04 De leerlingen weten dat bepaalde ziektes kunnen worden voorkomen.
WO-NAT-07.14 De leerlingen weten dat sommige organismen en producten giftig of
gevaarlijk zijn.
WO-NAT-07.24 *De leerlingen nemen goede gewoonten aan inzake dagelijkse hygiëne.
WO-NAT-07.26 De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten
en ongevallen vermindert.
WO-NAT-03.06 De leerlingen delen organismen in grote groepen in.
MV-BLD-OM-2.3 Kinderen experimenteren met beeldelementen. Ze onderzoeken de
mogelijkheden van kleur, vorm, volume, structuur, ritme, textuur, contrast, compositie,
beweging, ...
MV-MED-MO-4.2 De kinderen kunnen mediaproducten aandachtig bekijken en/of
beluisteren

Het virussenboekje bestaat uit heel duidelijke vragen.
De leerlingen kunnen gebruik maken van de woordenlijst met tekeningen.
Ze kunnen er ook hun eigen moeilijke woorden noteren. De artikels op de
site zijn ook verdeeld in ‘makkelijk leesbaar’ – ‘moeilijker’ en ‘nog
moeilijker’. In de themabundel worden pictogrammen gebruikt om snel te
kijken waar kennis of een opdracht staat.

Niveau,
Op de webquest zijn de bronnen aangegeven met één, twee of drie
interesse virussen. Dit geeft de moeilijkheidsgraad van de bron aan. De leerkracht kan
en tempo dit meegeven aan de leerlingen. Niet alle leerlingen bekijken dan alle
bronnen. Enkelen bekijken bronnen met één virus anderen met drie.
Voor wo knappe kinderen kan je uitbreidingsvragen (zie document) toevoegen.
Er is in het sjabloon een blad ‘extra’ voorzien waarop deze gekleefd kunnen
worden. Bij het muzische deel is er sprake van natuurlijke differentiatie. De
opdracht is open en leerlingen werken naar hun kunnen. Laatst kunnen de
leerlingen sneller klaar opdrachten vinden in de themabundel. Voor de wo
knappe kinderen zijn er verrijkingsopdrachten in een aparte bundel.
Ze kiezen zelf een kunstenaar naar interesse waarrond ze willen werken.
Wanneer ze sneller klaar zijn met ontwerpen, kiezen ze één van de twee
sneller klaar opdrachten.
Inhoud

Griepvirus = influenza

Spaanse griep

Buikgriep

Aziatische griep

Verkoudheid

Coronavirus en COVID 19

Ebolavirus

Aids

Materialen:
-

In de klas
Rode draad
Laptops, … voor elke lln
Sjabloon virussenboekje voor elke
lln
Evaluatiematerialen
Wascokrijtjes en zwarte stiften
Tekenpapieren
PowerPoint texturen
Eisenkaartjes virussen
Stroken wit papier
Themabundel (eventueel verrijking)
Kunstenaarskaartjes
Sneller klaar blad

-

Digitaal
Filmpje rode draad
Sjabloon download
Laptop met webquest
Wascokrijtjes (of kleurpotloden)
Papier
PowerPoint (ingesproken)
Eisenkaartjes virussen

Digitale
aanpassingen

-

De rode draad is opgenomen in een filmpje dat je de leerlingen kan tonen.
De webquest kunnen de leerlingen thuis uitvoeren. Op de webquest vinden ze
het sjabloon van het boekje en ze kunnen het daar downloaden.
Voor het muzische deel kan je de leerlingen zelf de PowerPoint laten bekijken.
Hierbij werd een uitleg opgenomen. Wanneer de leerlingen de presentatie
afspelen horen ze meteen de uitleg erbij. Daarna kunnen ze zelf een eisenkaart
en kunstenaar kiezen en daarvoor een virus ontwerpen van thuis uit. De kaartjes
stuur je dan digitaal door. Leerlingen die geen wascokrijtjes hebben werken met
kleurpotloden. Ze kunnen dan foto’s van hun virussen delen met de leerkracht.

Verloop leeractiviteit
Oriëntatiefase

5’

Rode draad: het virussenhotel
De leerkracht neemt het bord met de mannetjes erop. Ze haalt van het tweede
mannetje een klein virus af. Dit is ergens bevestigd met velcro. De leerlingen zullen dit
amper zien en zullen dan vragen om het beter te bekijken.
Dan kan je de uitvergrote versie erbij nemen en deze tonen.
Het virus heeft zijn eigen verhaal en dit kan je dan vertellen.
Verhaal virus: Ik ben het coronavirus. Ik zie er speciaal uit, niet?! Ik heb stekels en ben erg gevaarlijk.
Maar wacht! Ik ben niet het enige virus dat bestaat. Er zijn er zoveel meer! Bekijk er maar eens enkelen
van dichterbij!
Leerfase 1 (verwervings- en verwerkingsfase)
Media
40’
Webquest: virussenboekje
Elke leerling heeft een computer/tablet/chromebook/… nodig. Deze kunnen ze best nu klaarzetten.

Je vertelt dat ze een webquest zullen doorlopen. Dit is een soort website die bestaat uit stappen die ze
moeten volgen. Ze hebben enkel schrijfgerief, een laptop en een sjabloon nodig. Dit is een sjabloon om
een boekje te maken. Op de website komen ze hier meer over te weten.
De leerlingen surfen op de computer naar: https://fluitje.wixsite.com/virussen Daar volgen ze de
stappen op de computer. De leerkracht deelt de sjablonen uit om een
boekje te maken. Bij moeilijkheden kunnen de leerlingen gebruik maken
van de woordenlijst. Minder sterke media leerlingen kan je hier
ondersteunen.
Op de site lezen de leerlingen dat ze een virussenboekje gaan ontwerpen. Ze
lezen de doelen en waarmee ze rekening moeten houden. Ze vinden ook het
digitale sjabloon. Ze lezen dat ze een titel en inhoudsopgave zullen moeten
maken. Ze vinden bronnen en foto’s op de site. Daarmee kunnen ze per virus de
vragen beantwoorden.

Leerfase 2 (verwervings- en verwerkingsfase)
Muzische opvoeding
Droomuiterlijk van het kunstzinnige virus
De informatie hebben de leerlingen verzameld in hun virussenboekje. Maar het
uiterlijk van de virussen nog niet. De virussen hebben allemaal al een uiterlijk, maar
de leerlingen gaan ze vandaag hun droomuiterlijk geven!
Elke leerling zal één virus ontwerpen. Nadien kopieer je iedereen zijn virus enkele
keren, dan kunnen ze de virussen van anderen en van zichzelf in hun boekje kleven.

40’

Kunst
Er bestaan enorm veel kunstwerken van verschillende kunstenaars. Zij hebben allemaal hun eigen stijl en
werken telkens een beetje anders. Vraag of ze al kunstenaars kennen en de welke. Bespreek er daarna
enkelen met behulp van de eerste slides op de PowerPoint. Stel vragen over het werk, wat hen opvalt,
wat hem kenmerkt, … Naast de foto’s staat telkens de basistechniek. Deze is belangrijk voor het verder
vervolg van de les.
Texturen
Je vertelt de leerlingen dat een virus er altijd anders uitziet. Ze zijn zo klein, dat je er niet aan kan voelen.
Toch krijg je bij het bekijken van en virus al wel een idee van hoe het zou aanvoelen. Je bekijkt met de
leerlingen de PowerPoint. Daarop zie je een virus met schubben dat ruw aanvoelt.
Bespreek met de leerlingen hoe dingen nog kunnen aanvoelen en hoe je het zou kunnen zien. Daarna
doorloop je de PowerPoint verder. Daarin worden verschillende texturen getoond. Stel bijvragen als:
- Hoe voelt dit aan?
- Wat vind je eng? Wat vind je schattig?
- Welk virus zou je snel aaien?
- Wat ziet er gevaarlijk uit?
- …
Techniek: uittesten
De leerlingen gaan werken met wascokrijtjes. Hiermee ontwerpen ze virussen. Er zijn eisenkaartjes die
de virussen hebben opgesteld. De leerlingen zullen zo een kaartje ontvangen en zullen daarmee rekening
moeten houden. Ze zullen werken met één techniek van een kunstenaar naar keuze.
Eerst krijgen de leerlingen een strookje papier. Daarop testen ze al eens verschillende texturen uit. De
opdracht staat ook in de PowerPoint zodat de leerlingen niets vergeten. Ze testen een stukje zachte,
ruwe, scherpe en harde huid. Vertel zeker dat ze gebruik kunnen maken van lijnen.
De verschillende stroken worden daarna samen bekeken en overlopen. Wijs kort ook op verschillende
technieken als vegen, stippen tekenen, lijnstructuren, …
Ontwerpen maar!
Geef de leerlingen een A4-papier. Ze ontwerpen daarop hun virus. Ze moeten het hele blad gebruiken en
mogen hun naam niet vergeten noteren.
De virussen hebben zelf wel enkele eisen opgesteld. Ze krijgen allemaal een blaadje met daarop de naam
van het virus. Daarop staat ook hoe het virus er graag zou uitzien! Ze mogen de naam van hun virus niet
vergeten noteren. (Ze mogen ook een zwarte stift gebruiken.)
Verder kiezen ze één kunstenaar uit. Ze maken een virus met zijn eisen en werken zoals een bepaalde
kunstenaar. Het kan dat ze werken met de streepjes van Van Gogh, of met de kleuren van Mondriaan, …
Sneller klaar:
Wanneer er enkele leerlingen sneller klaar zijn, kunnen zij een sneller klaar opdracht uitvoeren. Ze
kunnen ervoor kiezen om achteraan in hun themabundel te werken aan de sneller klaar opdrachten of
om net een beeldige sneller klaar te maken. Ze kunnen dan een kader ontwerpen voor hun virus. Deze
tekenen ze er rond. Ze kunnen inspiratie opdoen op het sneller klaar blad.

Leerfase 3 (verwerkingsfase)

5’

Themabundel
In de themabundel is een essentieblad te vinden met de inhoud. Verder kan er een kopie van hun virus in de bundel
gekleefd worden.

Slotfase

5’

Bekijken virussen
Bekijk kort elkaars virussen. Stel vragen als: Welke texturen herken je meteen? Welke kunstenaars zie je
waar? Waarom kozen jullie een bepaalde kunstenaar? Ging het goed? …
Evaluatie en vastzetten essentie: evaluatieposter
Op het einde van de les wordt de essentie vastgezet en worden de leerlingen op een kleine manier
geëvalueerd.
Je hangt een poster bestaande uit vier stroken op, voor elke les één. Na elke
les krijgen de leerlingen allemaal één vraag. Deze vraag vullen ze in. Daarna
worden ze samen bij de juiste les op de poster gehangen. Dat wordt de
essentieposter van het thema.
Nadien kan je ook even terugkoppelen naar de thematafel en de materialen
die bij de les zouden passen.

75 minuten

Algemene informatie
Leergebieden: Wereldoriëntatie en hoeken rond: beeld, taal, rekenen, natuur, samenwerken en
bewegen
Focusdoel:
De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen wat een vaccin is, hoe ze dit
maken, welke beroepen er zijn in de zorgsector en in laboratoria, hoe je jezelf best
beschermt tegen virussen en vertellen zelf hoe zij hierin kunnen bijdragen.
Concrete
1. De leerlingen kunnen verwoorden wat hun talenten zijn en welke zij denken te
lesdoelen:
bezitten.
2. De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen welke beroepen
meewerken aan het oplossen van bepaalde ziekten veroorzaakt door virussen.
3. De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen op welke manieren we ons
kunnen beschermen tegen virussen en hoe we het kunnen behandelen.
4. De leerlingen kunnen een samenvattende poster maken met informatie en deze
aan de klas presenteren.
5. De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen hoe ze zelf kunnen
bijdragen tijdens de crisis die een virus met zich meebrengt.
Ontwikkeling van een innerlijk kompas – identiteit
Doelen
ZILL
- IKid2 Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen
leerplannen:

GO!

Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op de samenleving
- OWsa7 Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen,
organisaties en verenigingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op techniek
- OWte1 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen
gemaakt zijn van grondstoffen, ingrediënten, materialen en/of onderdelen
- OWte5 Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap, techniek en de samenleving elkaar
beïnvloeden
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – gezonde en veilige levensstijl
- IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid
en die van anderen en daarbij aandacht hebben voor:
- IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid
beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – engagement voor duurzaam
samenleven
- IVds3 Bijdragen aan een zinvolle samenleving waar een plaats is voor iedereen en
respectvol omgaan met en zorgen voor de kwetsbare ander
Mens en maatschappij – ik en de samenleving – talenten
- 3.1.3.4 Aangeven welke hun eigen talenten zijn.
Mens en maatschappij – ik en de samenleving – arbeid, vrije tijd en studiekeuze
- 3.1.3. 6 LOET SV 1.2 Waardering uitdrukken en respect tonen voor het werk van
mensen uit hun omgeving.
Mens en maatschappij – ik en de samenleving - mondiale solidariteit en internationale
organisaties
- 3.1.3. 81 Binnen hun mogelijkheden actiegerichte oplossingen voor problemen in de
samenleving en de wereld verwoorden.
Natuur – gezondheidseducatie – lichaamshygiëne
- 3.2.7. 11 (OD WT 1.11) (ET WT 1.19) (ET WT 1.17) Goede gewoonten tonen in hun
dagelijkse hygiëne en eenvoudige handelingen uitvoeren die daarvoor nodig zijn (bijv.
wassen, toiletgebruik, haarverzorging, handhygiëne, tandhygiëne, hygiëne eigen aan de
puberteit …).
Natuur – gezondheidseducatie – omgaan met ziektes, handicaps en verslaving

-

OVSG

Differentiatie
in de les

Taal

3.2.7. 23 ET WT 1.19 Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen,
medicatie, voeten ontsmetten na het zwemmen …) om besmettelijke ziektes,
parasieten en ongevallen te voorkomen (bijv. luizen, teken, hiv …).
Techniek - Er zijn relaties tussen technische systemen en eigenschappen van materialen,
natuurlijke verschijnselen en/of technische principes
- 3.3.2.7 (ET WT 2.6.) (ET MM 5.1) Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte
technische systemen Illustreren hoe ze ondermeer gebaseerd zijn op de kennis van
natuurlijke verschijnselen. Waarom werden net die materialen en grondstoffen
gebruikt? (relatie natuurkundig verschijnsel en functie)
- WO-MAA-SEV-1 De leerlingen kunnen beroepen en bezigheden van bekende
volwassenen op een eenvoudige wijze beschrijven.
- WO-NAT-07.02 De leerlingen herkennen in concrete situaties gedragingen die
bevorderlijk of schadelijk zijn voor hun gezondheid
- WO-NAT-07.33 De leerlingen kennen de belangrijkste gezondheidsvoorzieningen.
- WO-TEC-03.02 De leerlingen zien het belang in van techniek voor hun dagelijks leven.
- WO-TEC-03.03 De leerlingen illustreren dat techniek en samenleving elkaar
beïnvloeden.
- WO-TEC-03.04 De leerlingen illustreren dat technische realisaties worden ontwikkeld
om aan maatschappelijke behoeften te voldoen.
-

De leerlingen kunnen gebruik maken van de woordenlijst bij problemen met
betekenissen van woorden. Ze kunnen er ook hun eigen moeilijke woorden
noteren.
Er is een hulpfiche bij het maken van posters en bij het stellen van ja/neevragen. Er is ook een hulpfiche gemaakt voor de leerlingen bij het maken
van de presentatieposter.
De artikels en teksten werden steeds in duidelijke alinea’s verdeeld en er
werden vette woorden in gebruikt. Ook enkele woorden worden onderaan
uitgelegd. In de themabundel worden pictogrammen gebruikt om snel te
kijken waar kennis of een opdracht staat.

Niveau,
De talententest verdeelt de leerlingen in groepen van talenten waarin ze
interesse goed kunnen werken. Je kan de leerlingen ook laten kiezen in welk talent ze
en tempo willen werken. Zo kunnen ze kiezen wat ze willen ontdekken. Doe dit wel
voor de beschrijving van de hoeken. Zo integreer je keuzedifferentiatie. Het
differentieert goed op leerprofiel en verhoogt de leermotivatie.
De leerlingen die sneller klaar zijn werken aan herhalings- of
verdiepingsopdrachten in de themabundel. Ze kunnen ook werken aan hun
verrijkingsbundel wanneer ze wo knap zijn.
Inhoud

Behandelen en beschermen:
Hygiëne:
- Op je handen zitten microben. Door je handen lang genoeg met zeep te wassen gaan ze
van je handen af. Je moet ze regelmatig wassen! Ook tussen de vingers, de polsen, …
- Niezen doe je best in je ellenboog. Je kan het in een zakdoek doen, gooi deze dan ook
meteen weg.
- Je houdt afstand van elkaar en vermijdt fysiek contact. (Geen handen schudden, kussen,
…)
- Raak je gezicht zelf niet te veel aan met je handen.
- Afstand houden van zieke mensen en zelf thuisblijven wanneer je ziek bent.

-

Social distancing betekent dat mensen afstand moeten houden. Er worden regels
opgelegd die hierbij helpen. Zo kunnen ze werken aan ‘flattening the curve’. Dit wil
zeggen dat ze niet alle mensen tezamen ziek willen hebben. Ze maken de pieken plat en
verspreiden de zieken over de grafiek. Zo krijgen de ziekenhuizen het niet te druk in één
keer.
Vaccins:
- Geneesmiddel om te zorgen dat je niet ziek wordt.
- Bestaat tegen virussen en tegen bacteriën.
- Een zwak virus dat in je lichaam gebracht wordt. Zo zwak dat je niet ziek wordt. Je
lichaam maakt wel antistoffen aan en leert ertegen te vechten. Wanneer er een sterker
virus van komt, weet je hoe je ertegen moet vechten en word je niet ziek.
- Een vaccin bootst na wat een virus normaal zou doen.
- Er kunnen meerdere vaccins in één spuitje zitten.
Medische vooruitgang:
Hoe worden vaccins ontwikkeld? Hoe komen ze tot een vaccin?
- Het virus wordt alleen onderzocht/bekeken. Dan worden stoffen of manieren gezocht
die het virus verzwakken. Verder moet het virus met een drager zoals olie in een vaccin
gestopt worden. Het wordt getest op dieren, op gezonde mensen en op zieke mensen.
Laatst verkopen ze het vaccin.
Beroepen
Zorgsector:
Verschillende beroepen dragen hun steentje bij aan het bestrijden van virussen.
Laborant
Spoedarts
Kinesitherapeut
Verpleegkundige
Onderzoeken staaltjes Op spoed komen
Mensen behandelen Hulp bieden aan
van mensen om te
mensen met
zodat ze hun lichaam zieken. Ze
zoeken naar virussen
uiteenlopende ziekten
weer goed kunnen
ondersteunen,
en bacteriën.
binnen en je moet ze
gebruiken.
houden in het
Resultaten en verslag
telkens helpen. Je moet
oog, pilletjes
aan dokters geven.
heel snel werken. Bij
geven, …
virussen moeten ze ook
veel mensen verzorgen.
Ziekenhuisapotheker
Huisarts
Chirurg
Anesthesist
Pilletjes leveren en
Patiënten onderzoeken Opereren, ook bij
Verdoving
maken voor zieken in
en triageposten
infecties (kan door
patiënten,
het ziekenhuis.
opstarten.
virus) moeten ze
coördinator
helpen.
intensieve zorgen
Arts-specialist
Zorgkundige
Apotheker
Psycholoog
Gespecialiseerde
Patiënten
Medicijnen bereiden Mensen met
dokter in bepaald
ondersteunen en
en verkopen. Zorgen problemen met
domein.
verzorging bieden. Vaak dat zieken de juiste
zichzelf helpen.
Aanspreekpunt over
oudere mensen en
medicijnen nemen,
bepaalde problemen.
gehandicapte mensen.
ze opvolgen, …
Laboratoria:
- Elektronenmicroscoop gebruiken om virussen enorm vaak te vergroten. Met het blote
oog zijn ze niet zichtbaar.
- Virologen bestuderen virussen.
- Milieuonderzoekers bestuderen de kwaliteit van het milieu zoals het drinkwater en
zorgen dat er geen virussen inzitten.
- Microbiologen werken in ziekenhuizen, in de voedingsindustrie, in de geneeskundige
industrie, in de klas, …

-

Epidemiologen bestuderen vreselijke ziektes die uitbreken.
Immunologen bestuderen hoe ons lichaam zich beschermt tegen virussen en andere
microben.

Materialen:

In de klas
-

Rode draad
Themabundel
Talententests (vooraf)
Hoekenfiches
Timer bord
Artikels initiatieven
A3-papieren en stiften
Evaluatieposter
Evaluatievragen

Materialen per hoek:
Hoek 1: vaccins – samenknap
- Tekst vaccins (twee stukken)
- Jenga toren met vragen op blokken
- Verbetersleutel
Hoek 2: medische ontwikkeling – beweegknap
- Balletjes
- Flessen met kaartjes en artikels proces
aan

Hoek 3: hygiëneregels – beeldknap
- Tekenpapieren en stiften
- Informatiebronnen
- Eventueel andere knutselmaterialen
Hoek 4: elektronenmicroscoop - rekenknap
- Karton, folie, water, rietjes, scharen en
lijm
- Vergrootglazen
Hoek 5: gezondheidszorg – taalknap
- Identiteitskaarten
- Wie is het borden/ blokken en kaartjes
Hoek 6: wetenschappers – natuurknap
- Gieter met regenwater
- Tekst wetenschappers
- Flessen
- Schaar
- Doosje met zand, grind, stenen,
houtskool en watjes

Digitaal

Digitale
aanpassingen

-

Filmpje rode draad
Papier en schrijfgerief
Doorgestuurde woordspinnen van
medeleerlingen

-

De rode draad werd opgenomen in een filmpje dat de leerlingen thuis kunnen
bekijken.
Het talentenhoekenwerk kan thuis niet uitgevoerd worden. Wel kan je de
leerlingen de talententest digitaal laten invullen en dan sturen ze deze door naar
de leerkracht.
Je verdeelt de leerlingen vooraf in groepjes en stuurt naar de leerlingen digitaal
een fiche door. Daarop staat wat die leerling thuis zal moeten doen. De
samenknap fiche valt wel weg. De spelletjes op de fiches worden weggelaten
en/of aangepast. De leerling leest de informatie en maakt zelf een woordspin
hiervan. Deze stuurt hij/zij door naar de leerkracht. De leerkracht stuurt alle
woordspinnen naar alle leerlingen en laat hen deze bekijken.
De leerlingen bekijken thuis de artikels en kiezen dan iets dat ze zelf kunnen
doen. Dit kunnen ze dan ook zelf uitvoeren en bewijsmateriaal doorsturen.

-

-

-

-

Digitale talententest
Doorgestuurde fiche (aangepast) met
infobronnen
Artikels initiatieven

Verloop leeractiviteit
Oriëntatiefase

5’

Rode draad: het virussenhotel
De leerkracht neemt het bord met de mannetjes erbij. Ze haalt van het derde
mannetje een klein virus af. Dit is ergens bevestigd met velcro. De leerlingen zullen dit
amper zien en zullen dan vragen om het beter te bekijken.
Dan kan je de uitvergrote versie erbij nemen en deze tonen.
Het virus heeft zijn eigen verhaal en dit kan je dan vertellen.
Verhaal virus: Hey, ik ben het virus dat jou verkoudheden geeft. Ik ben echt niet alleen hoor, er zijn er
meer dan 200 van mij, allemaal een beetje verschillend. Gelukkig ga ik vanzelf weer weg! Daar zit je
lichaam voor iets tussen! Maar… gaan alle virussen van zelf weg? Zouden we dat op een manier kunnen
oplossen? … Zoek dat eens uit!
Leerfase 1 (verwervings- en verwerkingsfase)
55’
Talententest
Voor deze les kan je best de talenten van de leerlingen al kennen. Dit kan je doen door grondige observaties of door
een talententest af te nemen. Deze kan je ook in de map vinden. Zo kan je de leerlingen in even groepjes verdelen
per hoek. Elke hoek moet bemand worden en ze moeten per twee kunnen werken.

Talentenhoekenwerk
Vertel de leerlingen dat ze allemaal in één hoek gaan werken. Die hoek is gebaseerd op één van hun
talenten. Ze kunnen er namelijk meerderen hebben.
Je talent is iets waarin je erg goed bent, een manier waarop je goed kan leren. Het kan zijn dat je een
bepaald talent minder bezit, maar dit kan je wel oefenen. Je leert ze ook beter kennen door er rond te
werken.
In elke hoek volgen de leerlingen een instructiefiche. Wanneer ze de hoek doorlopen hebben, staat er
nog een stap ‘nadien’. Ze gaan namelijk een poster moeten maken met alle informatie op die ze hebben
opgedaan. Deze gaan ze aan de anderen presenteren. Zo weet iedereen wat er in elke hoek gebeurd is.
De poster is een samenvatting van wat ze geleerd hebben. De materialen voor die poster leg je best
vooraan. Zo kan iedereen deze makkelijk vinden.
Je kan de leerlingen ook zelf een talent laten kiezen en keuzedifferentiatie toepassen.

De hoeken gaan over dingen die heel belangrijk zijn om virussen te genezen, te leren kennen, te
behandelen, … Hoe lossen we het probleem met virussen op?!
Zes hoeken:
- Behandelen en beschermen – vaccins: samenknap
- Behandelen en beschermen – uitvindingen en medische ontwikkeling: beweegknap
- Behandelen en beschermen – hygiëneregels: beeldknap
- Materialen – elektronenmicroscoop: rekenknap
- Beroepen – gezondheidszorg: taalknap
- Beroepen – wetenschappers: natuurknap
De leerkracht overloopt kort de hoeken en legt de talenten kort uit.

De groepen zijn al gemaakt. In elke hoek kunnen ze 30 minuten werken. Wanneer er nog 10 minuten
over zijn, moeten de leerlingen aan hun poster beginnen.
Wanneer er nog 10 minuten zijn, kan de leerkracht de leerlingen even herinneren.

Presenteren maar! (Elke groep krijgt 4 minuten)
Wanneer de leerlingen klaar zijn, zijn er presentaties. De leerlingen krijgen telkens vier minuten om te
presenteren.
Tijdens het luisteren, kunnen de leerlingen in hun themabundel rond de woordspinnen
interessante dingen noteren. Ne de presentatie van vaccins laat je best even volgend
filmpje zien. Dit zet alles nog eens goed op een rijtje en is heel erg duidelijk.
https://schooltv.nl/video/snapje-vaccineren/#q=vaccin

Leerfase 2 (verwervings- en verwerkingsfase)

10’

En jij?!
Neem de artikels erbij. Vertel dat ze allemaal gaan over dingen die mensen gingen doen tijdens de
lockdown van het coronavirus. Mensen gingen helpen, anderen steunen. Dit was heel erg knap.
Geef de leerlingen per twee enkele artikels. Laat ze deze bekijken. Daarna verzinnen ze zelf iets dat ze
zouden kunnen doen om anderen te helpen. Hun antwoord kunnen ze noteren in hun themabundel.
Slotfase
5’
Evaluatie en vastzetten essentie: evaluatieposter
Op het einde van de les wordt de essentie vastgezet en worden de leerlingen op een kleine manier
geëvalueerd.
Je hangt een poster bestaande uit vier stroken op. Voor elke les één. Na elke
les krijgen de leerlingen allemaal één vraag. Deze vraag vullen ze in. Daarna
worden ze samen bij de juiste les op de poster opgehangen. Dat wordt de
essentieposter van het thema.
Nadien kan je ook even terugkoppelen naar de thematafel en de materialen
die bij de les zouden passen.

100 minuten

Algemene informatie
Leergebieden: Wereldoriëntatie en religie/ zingeving
Focusdoel:

Concrete
lesdoelen:

De leerlingen kunnen een stappenplan volgen en zo proefjes en opdrachten over
virussen, over hoe ze overgedragen worden en over hoe je ze weg krijgt tot een goed
eind brengen.
De leerlingen kunnen nadenken over filosofische vragen en voor zichzelf een antwoord
formuleren dat anders is dan de andere antwoorden.
1. De leerlingen kunnen filosofische vragen beantwoorden door zelf grondig na te
denken over hun eigen mening en eigen ervaringen.
2. De leerlingen kunnen een stappenplan volgen om zo technische opdrachten uit
te voeren.
3. De leerlingen kunnen verwoorden waarom je je handen best wast met zeep, hoe
virussen overgedragen worden en welke wetenschappers zich bezighouden met
virussen en op welke manier.
4. De leerlingen kunnen thee brouwen, oppervlaktespanning uitleggen, slijm
maken en inzien hoe dit slijm wordt en water testen volgens de pH schaal.
(Natuurlijke verschijnselen: oppervlaktespanning, samenstelling slijm, kruiden,
zuurtegraad)

Doelen
leerplannen:

ZILL

GO!

Ontwikkeling van een innerlijk kompas – levensbeschouwelijke grondhouding
- IKlg1 Dieper ingaan op de eigen levensbeschouwelijke en spirituele ontvankelijkheid
en groei
Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld – oriëntatie op techniek
- OWte1 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige technische systemen
gemaakt zijn van grondstoffen , ingrediënten, materialen en/of onderdelen
- OWte2 Onderzoeken en illustreren volgens welke technische principes en
natuurlijke verschijnselen eenvoudige technische systemen gemaakt zijn
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – gezonde en veilige levensstijl
- IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid
en die van anderen en daarbij aandacht hebben voor:
- IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid
beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – zelfregulerend vermogen
- IVzv3 Doelgericht en efficiënt handelen door taken te plannen, uit te voeren, erop
te reflecteren en waar nodig bij te sturen in functie van zelfredzaam en zelfstandig
functioneren
Techniek – algemene vaardigheden en attitudes
- 3.3.1. 2 (OD WT 2.9) Een explorerende en experimentele aanpak tonen om meer te
weten te komen over techniek.
Techniek – techniek begrijpen
- 3.3.2. 7 (ET WT 2.6.) (ET MM 5.1) Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte
technische systemen Illustreren hoe ze ondermeer gebaseerd zijn op de kennis van
natuurlijke verschijnselen. Waarom werden net die materialen en grondstoffen
gebruikt? (relatie natuurkundig verschijnsel en functie)
Techniek – techniek hanteren – technische systemen maken
- 3.3.3. 16 (OD WT 2.6) (ET MM 5.1) Een eenvoudig technisch systeem al dan niet aan
de hand van een stappenplan realiseren.
- 3.3.3. 17 (ET WT 2.13) (ET MM 5.1) Een eenvoudige werktekening of handleiding stap
voor stap uitvoeren.
Mens en maatschappij – conflicthantering

OVSG

Differentiatie
in de les

Taal

- 3.1.1. 28 (LOET SV 1.6) Kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
Wereldoriëntatie – natuur – gezondheidseducatie
- Lichaamshygiëne:3.2.7.11 (OD W 1.11) (ET WT 1.19) (ET WT 1.17) Goede gewoonten
tonen in hun dagelijkse hygiëne en eenvoudige handelingen uitvoeren die daarvoor
nodig zijn (bijv. wassen, toiletgebruik, haarverzorging, handhygiëne, tandhygiëne,
hygiëne eigen aan de puberteit …).
- Omgaan met ziektes, handicaps en verslaving: 3.2.7.23 (ET WT 1.19) Voorbeelden
geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ontsmetten na
het zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen
(bijv. luizen, teken, hiv …).
Mondelinge taalvaardigheid (filosofisch gesprek – religie zingeving)
- 1.1.1. 2 (OD 2.12) Bereid zijn de eigen gevoelens en verlangens op een persoonlijke
manier uit te drukken.
- 1.1.1. 3 (OD 1.6 ET 4.8*) Bereid zijn om te luisteren en te spreken en zich in te leven
in de boodschap.
- 1.1.3. 22 (ET 2.2 ET 2.7) Bij een behandeld onderwerp binnen de verschillende
leergebieden hypothetische en reflectieve vragen stellen om de gewenste
informatie te bekomen.
- WO-TEC-02.11 De leerlingen maken technische realisaties binnen verschillende
toepassingsgebieden· .
- WO-TEC-02.23 De leerlingen maken een eenvoudige technische realisatie, al dan
niet aan de hand van een stappenplan.
- WO-TEC-01.06 De leerlingen ontdekken al explorerend en experimenterend op
welke natuurkundige verschijnselen een technische realisatie gebaseerd is.
- WO-TEC-01.07 De leerlingen illustreren hoe technische realisaties onder meer
gebaseerd zijn op kennis over eigenschappen van materialen of op kennis over
natuurkundige verschijnselen.
- WO-NAT-07.24 *De leerlingen nemen goede gewoonten aan inzake dagelijkse
hygiëne.
- WO-NAT-07.26 De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op
ziekten en ongevallen vermindert.
- NL-LUI-TV-04.15 De leerlingen kunnen de informatie in vragen en antwoorden naar
aanleiding van een gesprek of een discussie met medeleerlingen over behandelde
leerinhouden op een kritische manier beoordelen.
- NL-SPR-GESPR-TV-01-13 De leerlingen kunnen in een gesprek precieze en passende
vragen stellen aan een andere leerling wanneer zij de mening van een medeleerling
willen kennen.

De leerlingen kunnen gebruik maken van een woordenlijst met verklaringen
en prenten. Ze kunnen er ook hun eigen moeilijke woorden in noteren.
De proefjes werden opgenomen. Dit kan leerlingen ondersteunen bij het
zelf uitvoeren van de proefjes. In de themabundel worden pictogrammen
gebruikt om snel te kijken waar kennis of een opdracht staat.
Niveau,
De leerlingen werken in hoeken. Wanneer ze klaar zijn, kunnen ze
interesse herhalings- of verdiepingsopdrachten maken in hun bundel. Er is ook een
en tempo verrijkingsbundel voor de wo-knappe leerlingen.
Tijdens het filosoferen kiezen leerlingen zelf hoe diep ze antwoorden, of ze
antwoorden, … Dit is een vorm van natuurlijke differentiatie.
Verder worden de sterke leerlingen aangespoord om de iets minder sterke
leerlingen te ondersteunen. Enkel wanneer iedereen mee is, kunnen ze de
filosofische vraag beantwoorden en kunnen ze een stekel op het bord
hangen.

Inhoud

In de les worden enkele geleerde inhouden herhaald en vastgezet. Ze leren natuurlijke inzichten
kennen met behulp van experimenten.
Proef 1:
Virussen worden doorgegeven doordat ze vaak ook op je handen zitten. Ze blijven heel goed
kleven. Door met water te wassen, zullen ze niet allemaal weg zijn. Je wast best met zeep en dit
doe je best heel grondig. Daardoor kan je ze allemaal wegkrijgen. Dit wordt getest met een
proefje rond de oppervlaktespanning van water. Water bestaat uit kleine deeltjes, moleculen.
Ze trekken onderling aan elkaar en dat is oppervlaktespanning. De zeep breekt deze spanning en
de watermoleculen met pepers schieten uit elkaar.
Proef 2:
Virussen zijn overal te vinden. Wanneer we niezen en hoesten komen ze naar buiten. Ook
wanneer we verkouden zijn, brengt ons lichaam de virussen naar buiten met behulp van snot.
Snot kan je namaken. Je maakt slijm met drie ingrediënten. Doordat er specifieke stoffen
inzitten, blijven de ingrediënten samenhangen en krijg je slijm. Lijm en lenzenvloeistof binden
aan elkaar en het scheerschuim zorgt voor openingen zodat het luchtiger wordt.
Proef 3:
Virussen kunnen je erg ziek maken. We hebben een immuunsysteem dat ons hiervan probeert
te redden. Ze maken antilichamen en gaan de strijd aan. Verschillende wetenschappers
bestuderen hoe we ons verzetten. Deze wetenschappers heten immunologen. Sommigen
bestudeerden effecten van kruiden. Er zijn heel wat kruiden die ons lichaam sterker proberen
maken om virussen tegen te gaan. Met deze kruiden kan je thee maken. Het heten antivirale
kruiden. Je kan pepermunt en rozemarijn gebruiken, je kan oregano, salie en basilicum
gebruiken, je kan voor venkel gaan of voor knoflook. Allemaal zitten ze boordevol vitaminen.
Proef 4:
Microbiologen werken op verschillende domeinen in onze maatschappij. Je hebt de virologen,
immunologen, epidemiologen, … Je had ook de milieuonderzoekers. Zij houden zich bezig met
het milieu. Één van hun taken is water onderzoeken en kijken of er geen virussen aanwezig zijn.
Je kan water ook op een andere manier testen. Water kan ingedeeld worden op een pH schaal.
Dit is op basis van de zuurtegraad van water. Het gaat van 0 heel zuur, naar 7 neutraal en naar
14 heel base. We drinken neutraal water.
Op filosofische vragen zijn geen passende antwoorden te vinden. Het zijn vragen waarop
iedereen anders kan antwoorden en waarover je heel lang kan nadenken.

Materialen:

In de klas
-

Themabundel
Rode draad
Evaluatieposter
Hoekenbordjes en vragen

Hoek 1:
-

Gemalen peper
Water
Een diep bord
Afwasmiddel
Instructiefiche

Hoek 2:
-

Instructiefiche
Vloeibare lijm
Scheerschuim
Klein kommetje
Lenzenvloeistof met borax
Voedselkleurstof

Hoek 3:
-

Oregano, salie, basilicum, venkel,
knoflook, pepermunt, rozemarijn
Vijzel
Snijplankje en mes
Bekers, tassen
Waterkoker
Instructiefiche

Hoek 4:
-

6 bokalen
Briefjes en pen
pH strips
Gefilterd water
Kraantjeswater
Azijn
Regenwater
Baking soda

-

-

Eetlepel en theelepel
Glitters, bolletjes
Grote mengkommen

Zout
Plakband
Instructiefiche

Digitaal
De materialen zijn hetzelfde, wanneer ze hierover beschikken. Ze ontvangen de documenten
digitaal. Ze bekijken de filmpjes als uitleg.

Digitale
aanpassingen

-

De rode draad is opgenomen in een filmpje dat de leerlingen thuis kunnen
bekijken.
Het filosofisch gesprek kan niet doorgaan. Wel kan je de vragen aan de
leerlingen bezorgen zodat ze er al eens over kunnen nadenken.
De proefjes kunnen de leerlingen zelf proberen uitvoeren. Ze kunnen alle fiches
ontvangen en de proefjes uitvoeren waarvoor ze thuis de materialen hebben.
Hun bevindingen kunnen ze dan noteren in de themabundel. De proefjes werden
opgenomen en kunnen met behulp van de codes bekeken worden.

Verloop leeractiviteit
Oriëntatiefase

5’

Rode draad: het virussenhotel
De leerkracht neemt het bord met de mannetjes erop. Ze haalt van het vierde
mannetje een klein virus af. Dit is ergens bevestigd met velcro. De leerlingen zullen dit
amper zien en zullen dan vragen om het beter te bekijken.
Dan kan je de uitvergrote versie erbij nemen en deze tonen.
Het virus heeft zijn eigen verhaal en dit kan je dan vertellen.
Verhaal virus: Hallo! Ik ben een bacteriofaag. Een moeilijke naam voor een moeilijk
virus. Ik ben een virus dat bacteriën virussen geeft! Mensen hebben van mij geen last! Maar
natuurlijk onderzoeken ze mij wel. Want ik ben zo bijzonder! Vandaag gaan jullie onderzoeken
en worden jullie microbiologen.
Leerfase 1 (verwervings- en verwerkingsfase)
Startgesprek – filosoferen

Religie en zingeving

15’

Ga ergens in een grote kring zitten. Zorg ervoor dat je elkaar allemaal kan zien.

Vertel dat virussen heel gevaarlijk kunnen zijn. Het coronavirus is dat ook. Het is zo gevaarlijk dat er heel
wat mensen heel ziek worden en soms zelfs doodgaan. Vertel dat mensen dan snel bang worden of net
heel negatief gaan denken.
Er zijn filosofen die daar wat op te zeggen hebben:
-

“Je moet je geest veranderen, niet je omgeving.” (Seneca)
“We moeten zo goed mogelijk doen wat we kunnen en voor de rest met de omstandigheden omgaan zoals
ze nu eenmaal zijn.” (Epictetus)
“Ons hoofd is rond zodat ons denken van richting veranderen kan.” (R.M. Rilke)

Vertel dat de uitspraken eigenlijk allemaal hetzelfde zeggen. Wanneer je iets ergs overkomt, kan je nog
steeds kiezen om er positief mee om te gaan. Je moet niet blijven vechten tegen dingen die je niet kan
veranderen. Zo kan je jouw hoofd gezond maken en heel veerkrachtig zijn.
Vraag de leerlingen hoe zij hun hoofd koel houden. Vraag wat hen helpt wanneer ze even te negatief
nadenken? Hoe kan je ervoor zorgen dat je terug positiever wordt? Hoe laat je jouw hoofd draaien?

Vertel dat je net samen filosofisch hebt nagedacht. Je ging nadenken over een vraag waarop geen juist
en geen fout antwoord te vinden was. Je kan er heel lang over nadenken en nog geen vast antwoord
vinden.
Microbiologen moeten vaak ook heel lang nadenken om problemen op te lossen. Soms vinden ze een
antwoord, maar soms ook helemaal niet.
Vertel dat zij nu de wetenschappers van dienst zullen zijn. Ze gaan verschillende proefjes en opdrachten
uitvoeren. Daarna gaan ze altijd even nadenken over een bepaalde vraag.
Leerfase 2 (verwerkingsfase)
Religie en zingeving
10’
Echte microbiologen!
Nu gaan de leerlingen een hoekenwerk uitvoeren. Daarin doorlopen ze vier hoeken. In elke hoek ligt een
fiche met een opdracht op. Nadien zullen ze altijd een filosofische vraag moeten beantwoorden. Hun
antwoord noteren ze in de themabundel.
Overloop kort de vier hoeken. Toon de materialen en de fiches en vertel heel kort wat ze gaan doen.
- Hoek 1: zwemmende virussen → waarom handen met zeep wassen?
- Hoek 2: virussensnot maken → virussen worden doorgegeven door snot van zieke mensen
- Hoek 3: thee die virussen bestrijdt → bepaalde kruiden proeven
- Hoek 4: water testen → pH schaal van water bepalen

Verdeel dan de groepen met de puzzelstukken. Vertel dat ze op het puzzelstuk kunnen zien in welke
hoek ze starten en dat ze samen een puzzel vormen om te zien bij wie ze zitten. In elke hoek krijgen ze 15
minuten. Leg kort het doorschuifsysteem uit.
Op het bord hangt de puzzel van de groepen ook. Maar dan zonder stekels. Na elke proef mogen ze een
stekel hangen aan hun virus. Zo kunnen ze hun virus vervolledigen. Lukt de proef niet bij iemand van de
groep, dan kunnen ze geen stekel hangen… Zo worden ze aangespoord elkaar te helpen.
Leerfase 3 (verwervings- en verwerkingsfase)
Aan de slag in de hoeken!

65’

De leerlingen gaan aan de slag in de hoeken. Ze werken in hoeken rond leerstof die ze al zagen. Ze werken eerst het
experiment af en bespreken daarna samen telkens de filosofische vraag.

Slotfase
5’
Evaluatie en vastzetten essentie: evaluatieposter
Op het einde van de les wordt de essentie vastgezet en worden de leerlingen op een kleine manier
geëvalueerd.
Je hangt een poster bestaande uit vier stroken op. Voor elke les één. Na elke
les krijgen de leerlingen allemaal één vraag. Deze vraag vullen ze in. Daarna
worden ze samen bij de juiste les op de poster opgehangen. Dat wordt de
essentieposter van het thema.
Nadien kan je ook even terugkoppelen naar de thematafel en de materialen
die bij de les zouden passen.

50 minuten

Algemene informatie
Leergebied:

Wereldoriëntatie en muzische vorming: drama

Focusdoel:

De leerlingen kunnen een verhaal mimisch uitbeelden door gebruik te maken van
pantomime met denkbeeldige voorwerpen.
1. De leerlingen kunnen zonder te spreken hun emotie tonen met behulp van hun
expressie.
2. De leerlingen kunnen een duidelijk toneelspel maken zonder te spreken.
3. De leerlingen kunnen rekening houden met vooropgestelde criteria en daarmee
een toneel tot stand laten komen.
Muzische ontwikkeling – muzische geletterdheid
ZILL

Concrete
lesdoelen:

Doelen
leerplannen:

-

MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren
➢ Drama – handeling en taal (mimisch uitbeelden)
Muzische ontwikkeling – muzische vaardigheid
- MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch
uit te drukken in beeld, muziek, dans en drama verfijnen
➢ Drama – non-verbaal drama
Muzische ontwikkeling – muzische grondhouding
- MUgr2 Durven fantaseren en verbeelden
Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid – gezonde en veilige levensstijl
- IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid
en die van anderen en daarbij aandacht hebben voor:
- IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid
beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen

GO!

Drama – waarnemen – betekenis
- 4.3.1. 4 (3.2) Inzien dat het samenspel tussen woord en beweging in een spelvorm
de expressie kan vergroten. Bv.: • In verteltheater kan je je woorden kracht bijzetten
door gebaren te gebruiken (bv. bij boosheid hevig met de armen zwaaien). • Mime
breng je zonder woorden, maar je brengt betekenis in je spel door te bewegen.
Drama – verwerken en vormgeven – betekenis
- 4.3.2. 1 3.2 3.5 Belevenissen, gevoelens, ervaringen, ideeën, fantasieën en
handelingen uitbeelden.
Drama – verwerken en vormgeven – dramaelementen
- 4.3.2. 11 3.2 3.6 Mimisch uitbeelden (zonder woorden).
- 4.3.2. 23 3.2 3.5, 3.6 Gepast reageren op acties, emoties en tekst van hun
tegenspeler(s).
Wereldoriëntatie – natuur – gezondheidseducatie
- Lichaamshygiëne: 3.2.7.11 (OD W 1.11) (ET WT 1.19) (ET WT 1.17) Goede gewoonten
tonen in hun dagelijkse hygiëne en eenvoudige handelingen uitvoeren die daarvoor
nodig zijn (bijv. wassen, toiletgebruik, haarverzorging, handhygiëne, tandhygiëne,
hygiëne eigen aan de puberteit …).

OVSG

MV-DRA-BV-1.16 De kinderen exploreren de eigen emoties en drukken die al spelend uit.
(expressievermogen).
MV-DRA-SB-2.6 De kinderen oefenen hun lichaamsexpressies in veel spelvormen.
MV-DRA-SB-2.5 De kinderen exploreren de vele mogelijkheden van het lichaam om vorm te
geven aan dramatisch spel.
WO-NAT-07.24 *De leerlingen nemen goede gewoonten aan inzake dagelijkse hygiëne.

Differentiatie
in de les

Taal
Niveau,
interesse
en tempo

Inhoud

Materialen:

De leerlingen drukken zichzelf uit zonder het gebruik van woorden.
Iedereen start van nul en ze moeten elkaar toch allemaal begrijpen.
Voor de muzisch heel vaardige groepen is er een uitdaagopdracht voorzien.
Ze worden uitgedaagd om het publiek te betrekken met hun mimiek, want
praten mag niet. Deze opdracht kan ook gegeven worden aan andere
groepen die sneller klaar zijn dan de rest.

Virussen worden overgedragen door mensen die niezen en hoesten. De virussen vliegen
dan door de kamer en gaan binnen bij andere mensen in de mond, ogen en neus. Soms
landen ze op de handen. Wanneer je jouw handen dan niet wast en je gezicht aanraakt,
komen ze alsnog binnen. Je raakt deurklinken aan, … Daarop blijven virussen zitten.
Anderen die dat ook aanraken krijgen zo virussen op hun handen.
In de klas
- Prent pijn
- Muziek
- Criteria toneelspel

Verloop leeractiviteit
Oriëntatiefase

5’

Vechtende virussen
Alle virussen zijn langs geweest in onze WO-lessen. Ze vallen allemaal nogal eens mensen aan. Ze dringen
hun lichaam binnen en beginnen te vechten. Ze willen je immuunsysteem binnen om jouw ziek te
maken. Je antistoffen gaan dit tegen. Dit lukt niet altijd. Het is een echt gevecht in je lichaam.
Je maakt een kring met de leerlingen. Wat zou je roepen als je heel hard moest aanvallen net als
virussen? De eerste persoon start en roept een kreet. Dan zegt de volgende de vorige na. Dan maakt
hij/zij zijn eigen kreet die hij doorgeeft. Zo ga je heel de kring rond.
Leerfase 1 (verwervingsfase)
10’
Mimisch uitbeelden: hoe zie je dat?
Wanneer virussen aanvallen, kan dit echt wel pijn doen. Je wordt dan erg ziek. Virussen die ons hier gaan
aanvallen, vallen onze benen aan, onze armen, ons hoofd, … Je krijgt dan hoofdpijn, buikpijn, …
Jullie wandelen zo meteen rond, wanneer ik zeg dat een virus aanvalt, zeg ik er een lichaamsdeel bij. Jij
moet dan tonen dat je daar heel veel pijn hebt. Ik moet pijn kunnen zien en ook waar die pijn is.
Je gaat de verschillende lichaamsdelen af: buik, benen, armen, hoofd, neus, mond, handen, …

Pijn kan je vaak aflezen aan het gezicht van iemand. Dit wordt getoond met een afbeelding van een
gezicht waarop je duidelijk pijn kan aflezen. Je hebt geen geluid nodig om je pijn uit te drukken.
Laat de leerlingen groepen van twee vormen. Ze mogen om beurt een virus naar elkaar gooien. Ze
gooien het virus naar een bepaalde plaats. De leerling doet dan alsof het daar heel veel pijn doet en gooit
meteen daarna een virus terug. Dit doen ze enkele keren. Daarna wisselen ze van partner. Ze kunnen ook
op muziek rondstappen. Wanneer de muziek stopt, zoeken ze een partner, gooien ze beiden een virus en
doen ze alsof ze pijn hebben. Dan wandelen ze weer verder.
Vertel dat ze voorwerpen aan het gebruiken zijn, die er niet zijn. Ze zijn mimisch aan het spelen.

Leerfase 2 (verwerkingsfase)
25’
Maken van een virussengevecht
Uiteindelijk worden er groepen gevormd. Ze maken kort een virussengevecht in een bepaalde situatie. Er
wordt duidelijk gezegd dat ze op elkaars bewegingen moeten reageren. Als iemand een virus gooit, moet
er op gereageerd worden. Ze mogen niet spreken in hun stuk en moeten alles op een andere manier
duidelijk maken.
Ze ontvangen allemaal een kaart met enkele criteria op. Deze is voor elke groep anders. Op de kaart
staan lichaamsdelen, rollen, … Die ze in hun muzisch stuk moeten gebruiken. Er staat ook een korte
situatie die ze spelen.
Toneelspel af – uitdaagopdracht of sneller klaar opdracht:
De leerlingen die al klaar zijn met hun spel en nog moeten wachten op anderen, krijgen een aanvullende
opdracht. Ze worden uitgedaagd om tijdens hun toneel het publiek te betrekken. Ze kunnen natuurlijk
niet praten. Ze kunnen tussen het publiek lopen, iemand met hun mimiek aanspreken, …
Slotfase

10’

Toonmoment
Laatst tonen ze allemaal hun stuk aan elkaar. De anderen mogen raden om welke situatie het gaat. Ze
geven altijd enkele dingen die ze er heel erg goed aan vonden en geven ook enkele dingen mee die ze
niet zo goed vonden en ook waarom. Zo krijgen ze eerlijke feedback.
De leerkracht vraagt kort even hoe zij vonden dat het ging en of het maken goed verliep.

40 minuten

Het thema kan je afsluiten met een reflectie op de lessen. Hierin is plaats voor een procesen productevaluatie.
De leerlingen spelen hierbij een bordspel waarop ze de vier lessen doorlopen. Binnen die
lessen zijn er ook vier categorieën.

Rood
Blauw
Groen
Geel

OEPS vragen
Vragen bij prenten
Kennisvragen
Ervaringsvragen

Ze leggen in het midden het bordspel en kiezen allemaal een pion. Ze maken vier rode
stapels, vier blauwe, vier groene en vier gele. Voor elke les maken ze dus van elke kleur een
stapel. Op de achterkant van de kaartjes zien ze bij welke les ze horen. Ze leggen de
verbetersleutel in de buurt. Ze gooien met één dobbelsteen.
Degene die het hoogste gooit, kan starten. Die persoon zet het aantal stappen en neemt een
vraag van de kleur waarop hij/zij staat. Hij/zij kijkt ook van welke les hij/zij een kaartje moet
nemen. Hij/zij beantwoordt de vraag en de anderen verbeteren met de verbetersleutel. Dan
is het aan de volgende.
Wanneer er een plus staat achter het teken, is het een uitbreidingsvraag. Deze zijn iets
moeilijker te beantwoorden. Ze kiezen zelf of ze een vraag met een plus nemen of niet.
Opstelling:

verbetersleutels

dobbelsteen

pionnen

Verder is er een eindtoets voorzien die gegeven kan worden indien gewenst. Dit is een
productevaluatie die gebruikt kan worden.

75 minuten

Focus: De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen wat een virus is en hoe het overgedragen wordt.
Oriëntatiefase
5’
Rode draad: het virussenhotel
Neem de bacterie af het eerste mannetje. Te klein, dus neem de uitvergrote versie.
Verhaal bacterie: Hallo, ik ben een bacterie. Ik ben normaal echt heel klein, zo klein dat je me niet kan zien,
maar vandaag maak ik een uitzondering. Maar hé, wacht ik ben een bacterie, jullie gingen het helemaal niet
hebben over bacteriën, maar over virussen. Ik ben hier dan maar beter weg!
Leerfase 1 (verwervingsfase)
Nederlands
15’
Verhaal/ uitleg – wat is een virus?
Je neemt het verhaal erbij. Dat heb je meegenomen om uit te leggen wat een virus precies is. Vertel dat ze na
het luisteren een woordposter zullen krijgen met een vraag uit het verhaal. Lees het verhaal. Na het lezen van
het verhaal kan je moeilijke woorden verklaren of laten verklaren door leerlingen. De woordposters worden
uitgedeeld en de leerlingen kunnen aan de slag gaan.
Leerfase 2 (verwervings- en verwerkingsfase)
Beweging
25’
Overdragingsgevaar!
Virussen zijn overal te vinden. Zo heeft elke mens wrattenvirussen op zijn huid. Op je handen zitten miljoenen
microben. Je kan anderen makkelijk microben geven wanneer je je handen niet voldoende wast. Microben
binnenkrijgen kan door in je ogen te wrijven, door in je neus te peuteren, door te eten met vieze handen, … Je
moet met zeep wassen om alles weg te krijgen.
Spel: was de virussen weg
Zet het virus in het midden en de anderen aan de lijn. De anderen
proberen over te steken zonder tik of zonder het raken van een obstakel.
Aan de kanten staan bakjes water met zeep. Telkens wanneer de
leerlingen aan de andere kant geraken, wassen ze hun handen op de
juiste manier. Alleen dan ben je klaar om weer over te lopen.
Leerfase 3 (verwerkingsfase)
25’
Verwerkingsspel – alle informatie op een rijtje
Spelletje: Je legt de kaartjes op stapels. Daarachter maak je stapels van dezelfde kleur met uitdagers. In het
midden zet je de pot met virussen. Je neemt allemaal een leeg bord waarop je virussen verzamelt. Je gooit om
beurt met de gekleurde dobbelsteen. De kleur die je gooit, zegt van welke stapel je een
vraag beantwoordt. De anderen verbeteren met de verbetersleutel. Heb je de vraag juist,
dan mag je een virus nemen. Dit plaats je op het bord.
Themabundel: Kruiswoordraadsel les 1 invullen.
Slotfase
5’
Evaluatie en vastzetten essentie: evaluatieposter
- Na elke les krijgen de leerlingen allemaal één vraag. Deze vraag vullen ze in. Daarna worden ze samen bij
de juiste les op de poster gehangen. Dat wordt de essentieposter van het thema.
- Terugkoppeling toontafel.

75 minuten

Focus: De leerlingen kunnen enkele soorten virussen (Ebola, rotarvirus, hiv-virus, influenza, corona, en virussen die
een verkoudheid veroorzaken), de ziekten die ze veroorzaken, de symptomen en geschiedenis ervan in
hun eigen woorden uitleggen.
De leerlingen kunnen verschillende texturen en hun gevoelswaarde herkennen om deze zelf dan ook
weer te geven met wascokrijtjes volgens een bekende kunstenaar.
Oriëntatiefase
5’
Rode draad: het virussenhotel
Neem het virus af het tweede mannetje. Te klein, dus neem de uitvergrote versie.
Verhaal virus: Ik ben het coronavirus. Ik zie er speciaal uit, niet?! Ik heb stekels en ben erg gevaarlijk. Maar
wacht! Ik ben niet het enige virus dat bestaat. Er zijn er zoveel meer! Bekijk er maar eens enkelen van
dichterbij!
Leerfase 1 (verwervings- en verwerkingsfase)
Media
40’
Webquest: virussenboekje
Ze gaan een webquest doorlopen en hebben een computer, sjabloon en schrijfgerief nodig. Ze volgen de
stappen en maken zo een eigen virussenboekje.
Link: https://fluitje.wixsite.com/virussen
Leerfase 2 (verwervings- en verwerkingsfase)
Muzische opvoeding
40’
Droomuiterlijk van het kunstzinnige virus
Nu is het uiterlijk telkens leeg. Ze gaan een virus ontwerpen. Elke leerling zal één virus ontwerpen. Nadien
kopieer je iedereen zijn virus enkele keren zodat ze deze allemaal in hun boekje kunnen kleven.
Kunst: Er bestaan enorm veel kunstwerken van verschillende kunstenaars. Zij hebben allemaal hun eigen stijl
en werken telkens een beetje anders. Vraag of ze al kunstenaars kennen en de welke. Bespreek er daarna
enkelen met behulp van de eerste slides op de PowerPoint. Bespreek goed hun techniek.
Texturen: Je vertelt de leerlingen dat een virus er altijd anders uitziet. Ze zijn zo klein, dat je er niet aan kan
voelen. Toch krijg je bij het bekijken van en virus al wel een idee van hoe het zou aanvoelen. Je bekijkt met de
leerlingen de PowerPoint. Bespreek met de leerlingen hoe dingen nog kunnen aanvoelen en hoe je het zou
kunnen zien. Daarna doorloop je de PowerPoint verder. Daarin worden verschillende texturen getoond.
Techniek: uittesten: Eerst krijgen de leerlingen een strookje papier. Daarop testen ze al eens verschillende
texturen uit. De opdracht staat ook in de PowerPoint. De verschillende stroken worden daarna samen bekeken
en overlopen. Wijs op technieken als vegen, stippen tekenen, …
Ontwerpen maar: Geef de leerlingen een A4-papier. Ze ontwerpen daarop hun virus. De virussen hebben zelf
wel enkele eisen opgesteld. Ze krijgen allemaal een blaadje met daarop de naam van het virus. Daarop staat
ook hoe het virus er graag zou uitzien! Ze kiezen ook een kunstenaar waarvan ze de techniek gebruiken.
Leerfase 3 (verwerkingsfase)
5’
Themabundel
In de themabundel is een essentieblad te vinden met de inhoud. Ook kopie kleven virus.

Slotfase
5’
Evaluatie beeld: Overloop kort het werk van de leerlingen. Stel vragen over het proces en over het product.
Evaluatie en vastzetten essentie: evaluatieposter
- Na elke les krijgen de leerlingen allemaal één vraag. Deze vraag vullen ze in. Daarna worden ze samen bij
de juiste les op de poster gehangen. Dat wordt de essentieposter van het thema.
- Terugkoppeling toontafel.

75 minuten

Focus: De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen wat een vaccin is en hoe ze dit maken,
welke beroepen er zijn in de zorgsector en in laboratoria en hoe je jezelf best beschermt tegen
virussen en vertellen zelf hoe zij hierin kunnen bijdragen.
Oriëntatiefase
5’
Rode draad: het virussenhotel
Neem het virus af het derde mannetje. Te klein, dus neem de uitvergrote versie.
Verhaal virus: Hey, ik ben het virus dat jou verkoudheden geeft. Ik ben echt niet alleen hoor, er zijn er
meer dan 200 van mij, allemaal een beetje verschillend. Gelukkig ga ik vanzelf weer weg! Daar zit je
lichaam voor iets tussen! Maar… gaan alle virussen van zelf weg? Zouden we dat op een manier kunnen
oplossen? … Zoek dat eens uit!
Leerfase 1 (verwervings- en verwerkingsfase)
55’
Talententest
Voor deze les kan je best de talenten van de leerlingen al kennen. Dit kan je doen door grondige observaties of door
een talententest af te nemen. Deze kan je ook in de map vinden. Zo kan je de leerlingen in even groepjes verdelen
per hoek. Elke hoek moet bemand worden en ze moeten per twee kunnen werken.

Talentenhoekenwerk (30 minuten werken in hoek; poster na 20 minuten maken)
De leerlingen werken allemaal in één hoek gebaseerd op hun eigen keuze of op de talententest
(differentiatie interesse). Geef eventueel uitleg over de talenten. In elke hoek volgen de leerlingen een
instructiefiche. Wanneer ze de hoek doorlopen hebben, staat er nog een stap ‘nadien’. Ze gaan een
poster moeten maken met alle informatie op die ze hebben opgedaan. Deze gaan ze aan de anderen
presenteren.
De hoeken gaan over dingen die heel belangrijk zijn om virussen te genezen, te leren kennen, te
behandelen, …
Zes hoeken:
-

Behandelen en beschermen – vaccins : samenknap
Behandelen en beschermen – uitvindingen en medische ontwikkeling: beweegknap
Behandelen en beschermen – hygiëneregels: beeldknap
Materialen – elektronenmicroscoop: rekenknap
Beroepen – gezondheidszorg: taalknap
Beroepen – wetenschappers: natuurknap

Presenteren maar! (Elke groep krijgt 4 minuten)
Wanneer de leerlingen klaar zijn, zijn er presentaties. Tijdens het luisteren, vullen ze woordspinnen in de
themabundel aan.
Leerfase 2 (verwervings- en verwerkingsfase)
10’
En jij?!
Geef dan de artikels. Leerlingen lezen deze en bedenken zelf een initiatief dat ze kunnen doen. Dit
mogen ze vertellen en noteren in de themabundel.
Slotfase
5’
Evaluatie en vastzetten essentie: evaluatieposter
- Na elke les krijgen de leerlingen allemaal één vraag. Deze vraag vullen ze in.
- Daarna worden ze samen bij de juiste les op de poster opgehangen. Dat wordt de essentieposter
van het thema.
- Terugkoppeling toontafel.

100 minuten

Focus: De leerlingen kunnen een stappenplan volgen en zo proefjes en opdrachten over virussen, over
hoe ze overgedragen worden en over hoe je ze weg krijgt tot een goed eind brengen.
De leerlingen kunnen nadenken over filosofische vragen en voor zichzelf een antwoord
formuleren dat anders is dan de andere antwoorden.
Oriëntatiefase
5’
Rode draad: het virussenhotel
Neem het virus af het derde mannetje. Te klein, dus neem de uitvergrote versie.
Verhaal virus: Hallo! Ik ben een bacteriofaag. Een moeilijke naam voor een moeilijk virus. Ik ben
een virus dat bacteriën virussen geeft! Mensen hebben van mij geen last! Maar natuurlijk onderzoeken
ze mij wel. Want ik ben zo bijzonder! Vandaag gaan jullie onderzoeken en worden jullie microbiologen.
Leerfase 1 (verwervings- en verwerkingsfase)
Religie en zingeving
15’
Startgesprek – filosoferen
Maak een grote kring en vertel dat virussen heel gevaarlijk kunnen zijn. Geef wat uitleg over mensen die
zich slecht voelen omdat er mensen dood gaan, … Zeg de spreuken van de filosofen:
-

“Je moet je geest veranderen, niet je omgeving.” (Seneca)
“We moeten zo goed mogelijk doen wat we kunnen en voor de rest met de omstandigheden omgaan zoals ze nu
eenmaal zijn.” (Epictetus)
“Ons hoofd is rond zodat ons denken van richting veranderen kan.” (R.M. Rilke)

Vertel dat de uitspraken allemaal hetzelfde zeggen. Wanneer je iets ergs overkomt, kan je nog steeds
kiezen om er positief mee om te gaan. Je moet niet blijven vechten tegen dingen die je niet kan
veranderen. Zo kan je jouw hoofd gezond veerkrachtig maken. Vraag de leerlingen hoe zij hun hoofd koel
houden. Vraag wat hen helpt wanneer ze even te negatief nadenken? Hoe kan je ervoor zorgen dat je
terug positiever wordt? Leg uit wat filosofie is en dat je dat net hebt gedaan. Vertel het doel van de les.
Leerfase 2 (verwerkingsfase)
Religie en zingeving
10’
Echte microbiologen!
De leerlingen gaan een hoekenwerk doorlopen met vier hoeken. In elke hoek ligt een fiche met een
opdracht op. Nadien zullen ze altijd een filosofische vraag moeten beantwoorden. Hun antwoord
noteren ze in de themabundel.
- Hoek 1: zwemmende virussen → waarom handen met zeep wassen?
- Hoek 2: virussensnot maken → virussen worden doorgegeven door snot van zieke mensen.
- Hoek 3: thee die virussen bestrijdt → bepaalde kruiden proeven.
- Hoek 4: water testen → pH schaal van water bepalen.
Verdeel de groepen met de puzzelstukken en leg kort het doorschuifsysteem uit. Op het bord hangt de
puzzel van de groepen ook, zonder stekels. Na elke proef mogen ze een stekel hangen. Lukt de proef niet
bij iemand van de groep, dan kunnen ze geen stekel hangen…
Leerfase 3 (verwervings- en verwerkingsfase)
65’
Aan de slag in de hoeken!
De leerlingen gaan aan de slag in de hoeken. Ze werken in hoeken rond leerstof die ze al zagen. Ze werken eerst het
experiment af en bespreken daarna samen telkens de filosofische vraag.

Slotfase
5’
Evaluatie en vastzetten essentie: evaluatieposter
- Na elke les krijgen de leerlingen allemaal één vraag. Deze vraag vullen ze in. Daarna worden ze
samen bij de juiste les op de poster opgehangen. Dat wordt de essentieposter van het thema.
- Terugkoppeling toontafel.

50 minuten

Focusdoel:

De leerlingen kunnen een verhaal mimisch uitbeelden door gebruik te maken van
pantomime met denkbeeldige voorwerpen.
Oriëntatiefase
5’
Vechtende virussen
Alle virussen zijn langs geweest in onze WO-lessen. Ze vallen allemaal nogal eens mensen aan. Ze willen
je immuunsysteem binnen om jouw ziek te maken. Je antistoffen gaan dit tegen. Dit lukt niet altijd. Het is
een echt gevecht in je lichaam.
Wat zou je roepen als je heel hard moest aanvallen net als virussen? Maak een kring en geef je eigen
kreet door aan de volgende, die herhaalt de kreet en verzint er een nieuwe om door te geven.
Leerfase 1 (verwervingsfase)
10’
Mimisch uitbeelden: hoe zie je dat?
Wanneer virussen aanvallen, kan dit echt wel pijn doen. Je wordt dan erg ziek. Virussen die ons hier gaan
aanvallen, vallen onze benen aan, onze armen, ons hoofd, … Je krijgt dan hoofdpijn, buikpijn, …
Jullie wandelen zo meteen rond, wanneer ik zeg dat een virus aanvalt, zeg ik er een lichaamsdeel bij. Jij
moet dan tonen dat je daar heel veel pijn hebt. Ik moet pijn kunnen zien en ook waar die pijn is.
Pijn kan je vaak aflezen aan het gezicht van iemand. (Toon afbeelding) Je hebt geen geluid nodig om je pijn
uit te drukken.
Laat de leerlingen groepen van twee vormen. Ze mogen om beurt een virus naar elkaar gooien. Ze
gooien het virus naar een bepaalde plaats. De leerling doet dan alsof het daar heel veel pijn doet en gooit
meteen daarna een virus terug. Dit doen ze enkele keren. Daarna wisselen ze van partner. Ze kunnen ook
op muziek rondstappen. Wanneer de muziek stopt, zoeken ze een partner, gooien ze beiden een virus en
doen ze alsof ze pijn hebben. Dan wandelen ze weer verder.
Leerfase 2 (verwerkingsfase)
25’
Maken van een virussengevecht
Uiteindelijk worden er groepen gevormd. Ze maken kort een virussengevecht in een bepaalde situatie. Er
wordt duidelijk gezegd dat ze op elkaars bewegingen moeten reageren. Als iemand een virus gooit, moet
er op gereageerd worden. Ze mogen niet spreken in hun stuk en moeten alles op een andere manier
duidelijk maken.
Ze ontvangen allemaal een kaart met enkele criteria op. Deze is voor elke groep anders. Op de kaart
staan lichaamsdelen, rollen, … Die ze in hun muzisch stuk moeten gebruiken. Er staat ook een korte
situatie die ze spelen.
Toneelspel af – uitdaagopdracht of sneller klaar opdracht:
De leerlingen die al klaar zijn met hun spel en nog moeten wachten op anderen, krijgen een aanvullende
opdracht. Ze worden uitgedaagd om tijdens hun toneel het publiek te betrekken. Ze kunnen natuurlijk
niet praten. Ze kunnen tussen het publiek lopen, iemand met hun mimiek aanspreken, …
Slotfase
10’
Toonmoment
Laatst tonen ze allemaal hun stuk aan elkaar. De anderen mogen raden om welke situatie het gaat. Ze
geven altijd enkele dingen die ze er heel erg goed aan vonden en geven ook enkele dingen mee die ze
niet zo goed vonden en ook waarom. Zo krijgen ze eerlijke feedback.
De leerkracht vraagt kort even hoe zij vonden dat het ging en of het maken goed verliep.

Deze fiches kan je tijdens de lessen gebruiken om het bereiken van
de doelen bij de leerlingen op te volgen. Je vult de namen van de
leerlingen in en noteert telkens een kruisje bij het doel dat ze
bereikt hebben.
Verder is er een ‘vragenpot’ die heel de week gebruikt kan worden
op elk moment van de dag.

De leerlingen kunnen
in hun eigen
woorden vertellen
wat een virus is, hoe
het er uit ziet en hoe
het cellen
binnendringt.

De leerlingen kunnen
in hun eigen woorden
meer vertellen over
microben,
microbiologie, een
elektronenmicroscoop,
enveloppe,
immuunsysteem, …
(kernbegrippen, zie
woordenlijst).

De leerlingen kunnen
de betekenis van
woorden afleiden
door het in de
context te plaatsen
en eventueel op te
zoeken.

De leerlingen kunnen
vertellen hoe
microben
overgedragen
worden en hoe je
jezelf er tegen kan
beschermen en
oefenen dit in met
een bewegingsspel
waarin ze
hindernissen
vermijden.

De leerlingen kunnen
bekende soorten virussen
aanhalen en er in hun
eigen woorden wat meer
over vertellen (zoals
symptomen, ziekte die het
veroorzaakt, hoe het
overgedragen wordt,
gevaar ervan, beschikbare
medicatie, …) .

De leerlingen
kunnen de
virussen
herkennen, zodat
ze veiliger
omgaan met
ziekten en zich er
beter tegen
kunnen
beschermen.

De leerlingen
kunnen
media op
een correcte
manier
aanwenden
en
gebruiken.

De leerlingen
kunnen
verschillende
texturen en hun
gevoelswaarde
herkennen om
deze zelf dan
ook weer te
geven met
wascokrijtjes.

De leerlingen
kunnen enkele
bekende
kunstenaars
benoemen met
één van hun
werken en een
belangrijke
techniek die ze
gebruiken.

De leerlingen
kunnen
verwoorden wat
hun talenten zijn
en welke zij
denken te
bezitten.

De leerlingen
kunnen in hun
eigen woorden
vertellen welke
beroepen
meewerken aan
het oplossen van
bepaalde ziekten
veroorzaakt door
virussen.

De leerlingen
kunnen in hun
eigen woorden
vertellen op
welke manieren
we ons kunnen
beschermen
tegen virussen en
hoe we het
kunnen
behandelen.

De leerlingen
kunnen een
samenvattende
poster maken
met informatie en
deze aan de klas
presenteren.

De leerlingen
kunnen in hun
eigen woorden
vertellen hoe ze
zelf kunnen
bijdragen tijdens
de crisis die een
virus met zich
meebrengt.

De leerlingen
kunnen filosofische
vragen
beantwoorden
door zelf grondig
na te denken over
hun eigen mening
en eigen
ervaringen.

De leerlingen
kunnen een
stappenplan
volgen om zo
technische
opdrachten uit te
voeren.

De leerlingen kunnen
verwoorden waarom je je
handen best wast met
zeep, hoe virussen
overgedragen worden en
welke wetenschappers
zich bezighouden met
virussen en op welke
manier.

De leerlingen kunnen thee
brouwen,
oppervlaktespanning
uitleggen, slijm maken en
inzien hoe dit slijm wordt en
water testen volgens de pH
schaal. (Natuurlijke
verschijnselen:
oppervlaktespanning,
samenstelling slijm, kruiden,
zuurtegraad)

De leerlingen kunnen
zonder te spreken hun
emotie tonen met
behulp van hun
expressie.

De leerlingen kunnen
een duidelijk toneelspel
maken zonder te
spreken.

De leerlingen kunnen
rekening houden met
vooropgestelde criteria
en daarmee een toneel
tot stand laten komen

De vragenpot stop je vol met briefjes met vragen op. Wanneer er nog vijf minuten
overblijven, wanneer ze naar buiten gaan om te spelen, op het einde van de dag, … kan je de
pot erbij nemen.
Je laat dan elke leerling voorbijkomen en die neemt er een vraagje uit. Beantwoordt hij/zij
de vraag juist, dan mag hij doorgaan, anders sluit hij/zij achteraan in de trein aan.
Je kan de vragen schrijven op gekleurde briefjes of je kan ze printen op gekleurd papier.
Je kan voor één kleur per les gaan, bij elke les voeg je dan vragen toe. Dus wanneer les één
gegeven is, voeg je vragen van les één toe. Dan van les twee en zo verder tot de laatste les
en tot de pot volledig is. Hieronder vind je enkele vragen. Je kan er meer toevoegen.

Les 1
Les 2
Les 3
Les 4

Uit welke twee stoffen
bestaat een enveloppe?

Hoe heet een
wetenschapper die
microben bestudeert?

Hoe noemen
wetenschappers het
organisme waarin een virus
binnendringt?

Hoe kan het coronavirus
toch zo gevaarlijk zijn?

Hoe kan je virussen en
bacteriën van elkaar
onderscheiden?

Hoe heet het systeem dat
ons beschermt tegen
ziekmakers?

Hoe noemen
wetenschappers het
organisme waarin een virus
binnendringt?

Hoe ziet een virus er altijd
uit?

Hoe heet een
wetenschapper die
microben bestudeert?

Binnen welke groep
organismen horen virussen
en bacteriën?

Sommige virussen hebben
een enveloppe. Dit is een
extra wand met ………… op.

Virussen die een cel binnen
zijn gedrongen kunnen
zichzelf ……………. Daardoor
komen er steeds meer en
meer bij.

Een virus heeft telkens
een …………… waarin
genetisch materiaal zit.

Virussen zoals het
coronavirus kunnen zich
razendsnel …………… daarom
blijven ze zo gevaarlijk.

Wetenschappers die
virussen en andere
microben onderzoeken
worden …………… genoemd.

De ………… is een soort
microbe. Deze soort is
groter dan een virus en
maakt net zoals een virus
organismen vaak ziek. Ze
kunnen zich in
tegenstelling tot het virus
wel zelf voortplanten.

Het ………… is een soort
microbe. De soort is de
kleinste die er bestaat.
Het kan zich niet van
zichzelf voorplanten en
heeft daarvoor een
gastheer nodig.

Wetenschappers die
virussen bestuderen
kunnen dit niet zomaar met
een gewone microscoop
doen. Om de virussen
zichtbaar te maken hebben
ze een ……………… nodig.

Bacteriën en virussen zijn
soorten binnen de groep
…………

Een virus heeft een …………
nodig om zich te kunnen
voorplanten. Zelf is het
dus niet echt een levend
organisme te noemen.

Hoe was je best je
handen?

Waarop kunnen virussen
allemaal zitten?

Hoe kan je virussen en
bacteriën van elkaar
onderscheiden?

Hoe kan je virussen
overdragen?

Uit welke bouwsteen
bestaat het omhulsel van
virussen?

Hoe heet het systeem dat
ons beschermt tegen
ziekmakers?

Wat doet het hiv-virus in
je lichaam?

Waarom heet de Spaanse
griep: de ‘Spaanse’ griep?

Wat is een pandemie?

Waar hebben de meeste
mensen last van aids? Hoe
komt dit?

Wat doet het ebolavirus in
je lichaam?

Kan je het rotavirus
voorkomen of genezen?

Hoe wordt een vaccin
ontwikkeld?

Wat zit er in een vaccin?

Wat doet een artsspecialist?

Hoe maak je een
waterfilter?

Wat is een triagepost?

Wat doet een
epidemioloog?

Hoe wordt de pH schaal
nog eens genoemd?

Wat is
oppervlaktespanning?

Wat is de pH schaal?

Hoe komt het dat slijm
ontstaat?

Welke kruiden werken
antiviraal?

Wat gebeurde er in de
proef van de zwemmende
virussen?

Je kan ergens in de klas een toontafel maken. Op deze tafel leg je:
Rode draad bord
Zelfgemaakte virussen

Dit kan je ook doen aan de hand van de filmpjes. Dan zet je
het bord dus niet op de tafel.
(Bijvoorbeeld met klei en oorstokjes of gehaakt of uit vilt) Je
kan ook voor prenten en foto’s gaan.

Proefbuisjes
Spuitjes
Labokleding
Artikels (actualiteitsbord)

Ze kunnen eventueel zelf artikels meebrengen, ze
presenteren en ophangen.

Kruiden

Oregano, basilicum, pepermunt, rozemarijn, knoflook

Deurklink, wc-bril, …
Prentenverhaal virussen
Informatieboeken
Verschillende prenten en
foto’s

Deze kan je ook uit de woordenlijst halen.

Materialen van beroepen

Je kan gaan voor handschoenen, mondmaskers, …

Eventueel microscoop
Slijm-snot
pH-schaal
Menselijk lichaam
Kunstwerken

Kies voor Van Gogh, Picasso, Mondriaan, Klimt en Munch
Je kan altijd aanvullen

De materialen kan je vinden in de bijlagen.
Je deelt de kaartjes uit aan de leerlingen. Zorg dat elke leerling één
kaartje heeft.

Reactiespel
virussen

De leerlingen mogen allemaal hun kaartje goed lezen. Dan draaien ze het
om en mogen ze het niet meer bekijken.
De leerling met het ‘start’ kaartje doet eerst zijn handeling. Aan de hand
van de handeling, moet de volgende leerling starten. Kunnen alle
leerlingen onthouden wat ze moeten doen en zo het rijtje correct
afmaken?

Tongbrekers

De leerlingen proberen een tongbreker zo snel mogelijk op een juiste
manier uit te spreken. Ze doen dit drie keer na elkaar. Wie is het snelst?

De leerlingen krijgen allemaal een virus op hun hoofd. Elk virus wordt op
twee verschillende hoofden gekleefd. Ze zoeken hun maatje. Ze mogen
Virussenliefde
niet weten wat ze zelf zijn. Om te zoeken mogen ze enkel ja/nee vragen
stellen.

De woordposters worden gebruikt om de woordenschat te verwerven na het
prentenverhaal. De virussen bovenaan geven de moeilijkheidsgraad weer.

Het is een soort microbe. Het is de
allerkleinste die bestaat, zo klein

Het woord:

dat je het niet met het blote oog
kan zien. Over welke microbe gaat
het hier?

Maak een tekening van je
woord:
Schrijf je woord in het Frans:

Schrijf je woord in
verschillende kleuren:

Schrijf een zin met je woord:

Microbiologen gebruiken een

Het woord:

speciale microscoop om virussen te
bekijken. Hoe heet deze
microscoop?

Maak een tekening van je
woord:
Schrijf je woord in het Frans:

Schrijf je woord in
verschillende kleuren:

Schrijf een zin met je woord:

Hoe heten de wetenschappers die

Het woord:

microben bestuderen en
onderzoeken?

Maak een tekening van je
woord:
Schrijf je woord in het Frans:

Schrijf je woord in
verschillende kleuren:

Schrijf een zin met je woord:

Hoe noemen wetenschappers het

Het woord:

organisme waarin een virus
binnendringt?

Maak een tekening van je
woord:
Schrijf je woord in het Frans:

Schrijf je woord in
verschillende kleuren:

Schrijf een zin met je woord:

Wat zit er in de kern van een virus?

Het woord:

Denk er aan, dit was het recept voor
alle leven in elke cel in je lichaam.

Maak een tekening van je
woord:
Schrijf je woord in het Frans:

Schrijf je woord in
verschillende kleuren:

Schrijf een zin met je woord:

Uit welk materiaal bestaat het

Het woord:

omhulsel dat rond een virus zit?
Weet je nog, dit was heel erg sterk,
even sterk als een leren voetbal.

Maak een tekening van je
woord:
Schrijf je woord in het Frans:

Schrijf je woord in
verschillende kleuren:

Schrijf een zin met je woord:

Sommige virussen hebben een
enveloppe. Dit is een extra wand

Het woord:

met … (vul het woord op de stipjes in.)
Dit was niet enkel gemaakt uit eiwitten,
maar ook uit vetten.

Maak een tekening van je
woord:
Schrijf je woord in het Frans:

Schrijf je woord in
verschillende kleuren:

Schrijf een zin met je woord:

Waarmee was je jouw handen het

Het woord:

best zodat de virussen met
enveloppen kapot gaan?

Maak een tekening van je
woord:
Schrijf je woord in het Frans:

Schrijf je woord in
verschillende kleuren:

Schrijf een zin met je woord:

Hoe heet het systeem in ons lichaam
waarin virussen soms binnentreden

Het woord:

en ons zo ziek maken?
Het is het systeem dat ons beschermt
tegen indringers van buitenaf.

Maak een tekening van je
woord:
Schrijf je woord in het Frans:

Schrijf je woord in
verschillende kleuren:

Schrijf een zin met je woord:

–
De ………… is een soort microbe. Deze
soort is groter dan een virus en maakt
net zoals een virus organismen vaak
ziek. Ze kunnen zich in tegenstelling
tot het virus wel zelf voortplanten.

Het ………… is een soort microbe. De
soort is de kleinste die er bestaat.
Het kan zich niet vanzelf voorplanten
want het heeft daarvoor een gastheer
nodig.

Een virus heeft een ………… nodig om
zich te kunnen voorplanten. Zelf is het
dus niet echt een levend organisme te
noemen.

Bacteriën en virussen zijn soorten
binnen de groep …………

Wetenschappers die virussen
bestuderen kunnen dit niet zomaar
met een gewone microscoop doen. Om
de virussen zichtbaar te maken
hebben ze een ……………… nodig.

Wetenschappers die virussen en
andere microben onderzoeken worden
…………… genoemd.

Een virus heeft telkens een ……………
waarin genetisch materiaal zit.

Virussen zoals het Coronavirus kunnen
zich razendsnel …………… daarom
blijven ze zo gevaarlijk.

Virussen die een cel binnen zijn
gedrongen, kunnen zichzelf …………….
Daardoor komen er steeds meer en
meer bij.

Sommige virussen hebben een
enveloppe. Dit is een extra wand met
………… op.

–

Mensen hebben een ……………. Dit
beschermt hen tegen indringers die
het organisme ziek willen maken.

In elk virus zit een kern met daarin
………………. Dit is het recept voor alle
leven van elke cel.

In het lichaam zijn ………………. Dit zijn
plaatsen waarop de stekels van een
virus zich kunnen vastmaken en zo
kunnen ze dan ook binnendringen.

Sommige virussen hebben rond hun
omhulsel een …………. Dit is een extra
wand met stekels/spikes eraan.

Het omhulsel van een virus bestaat uit
……………. Dit is een bouwsteen van ons
lichaam. Je kan het bijvoorbeeld halen
uit eten.

De enveloppe met stekels rond het
omhulsel bestaat uit eiwitten en ……….

–
Wat gebeurt er? Wat zie je? Vertel!

Wat gebeurt er? Wat zie je? Vertel!

Wat gebeurt er? Wat zie je? Vertel!
Wat gebeurt er? Wat zie je? Vertel!

Wat gebeurt er? Wat zie je? Vertel!

Wat gebeurt er? Wat zie je? Vertel!

Wat gebeurt er? Wat zie je? Vertel!

Wat gebeurt er? Wat zie je? Vertel!

Wat gebeurt er? Wat zie je? Vertel!

Wat gebeurt er? Wat zie je? Vertel!

–

Hoe heet een wetenschapper die
microben bestudeert?

Binnen welke groep organismen horen
virussen en bacteriën?

Hoe noemen wetenschappers het
organisme waarin een virus
binnendringt?

Hoe ziet een virus er altijd uit?

Hoe heet het systeem dat ons
beschermt tegen ziekmakers?

Uit welke bouwsteen bestaat het
omhulsel van virussen?

Hoe kan je virussen en bacteriën van
elkaar onderscheiden?

Hoe kan je virussen overdragen?

Hoe was je best je handen?

Waarop kunnen virussen allemaal
zitten?

–

Hoe heet de speciale microscoop
waarmee wetenschappers virussen
bekijken?

Hoe heet de wand met stekels rond
het omhulsel van een virus?

Uit welke twee stoffen bestaat een
enveloppe?

Hoe kan het coronavirus toch zo
gevaarlijk zijn?

Hoe heten de ontvangers waarop
virussen zich binden om cellen binnen
te treden?

Uit welke onderdelen bestaat de
enveloppe?

–
De bacterie is een soort microbe.
Deze soort is groter dan een virus en
maakt net zoals een virus organismen
vaak ziek. Ze kunnen zich in
tegenstelling tot het virus wel zelf
voortplanten.
Een virus heeft een gastheer nodig
om zich te kunnen voorplanten. Zelf is
het dus niet echt een levend
organisme te noemen.
Wetenschappers die virussen
bestuderen kunnen dit niet zomaar
met een gewone microscoop doen. Om
de virussen zichtbaar te maken
hebben ze een

Het virus is een soort microbe. De
soort is de kleinste die er bestaat.
Het kan zich niet van zichzelf
voorplanten en heeft daarvoor een
gastheer nodig.

Bacteriën en virussen zijn soorten
binnen de groep microben.

Wetenschappers die virussen en
andere microben onderzoeken worden

microbiologen genoemd.

elektronenmicroscoop nodig.

Een virus heeft telkens een kern
waarin genetisch materiaal zit.

Virussen die een cel binnen zijn
gedrongen kunnen zichzelf kopiëren.
Daardoor komen er steeds meer en
meer bij.

Virussen zoals het Coronavirus kunnen
zich razendsnel aanpassen daarom
blijven ze zo gevaarlijk.

Sommige virussen hebben een
enveloppe. Dit is een extra wand met

stekels op.

–
Mensen hebben een

immuunsysteem. Dit beschermt
hen tegen indringers die het
organisme ziek willen maken.

In het lichaam zijn receptoren. Dit
zijn plaatsen waarop de stekels van
een virus zich kunnen vastmaken en zo
kunnen ze dan ook binnendringen.

Het omhulsel van een virus bestaat uit

eiwitten. Dit is een bouwsteen van
ons lichaam. Je kan het bijvoorbeeld
halen uit eten.

In elk virus zit een kern met daarin

genetisch materiaal. Dit is het
recept voor alle leven van elke cel.

Sommige virussen hebben rond hun
omhulsel een enveloppe. Dit is een
extra wand met stekels/spikes eraan.

De enveloppe met stekels rond het
omhulsel bestaat uit eiwitten en

vetten.

virus
bacterie
microben
kern
microbioloog
eiwit
kopiëren
binnendringen
gastheer
aanpassen

immuunsysteem

microbiologie

voortplanten

virus

stekels

–
Dit is een virus.
Het is een soort microbe.
Ze zijn de allerkleinsten en kunnen
zich niet alleen
voortplanten. Ze
hebben een
gastheer nodig.

Dit is een microbioloog.
Ze onderzoekt microben
zoals virussen.
Ze heeft een flesje gif
vast. Virus betekent dan
ook gif in het Latijn.

Dit is een elektronenmicroscoop. Deze
gebruiken wetenschappers om
microben te bekijken.
Daarmee kunnen ze
virussen zo vaak
vergroten tot ze
zichtbaar zijn.

Zo ziet een virus er altijd uit. Het
heeft telkens een kern met daarin
genetisch materiaal, het recept van
alle leven.
Daarrond zit een
sterk omhulsel
van eiwitten. Dit
krijg je niet
zomaar stuk.

Dit is een enveloppe. Dit zit soms nog
rond een virus. Het is een extra wand
met stekels op.
Deze is gemaakt uit
vetten en eiwitten.

Je moet je handen telkens goed met
zeep wassen. Enveloppen bestaan uit
vetten. Door zeep te gebruiken, gaat
deze kapot.
Virussen blijven in de
zeep kleven. Wanneer
je de zeep van je
handen wast, gaan
alle virussen er ook
af.

Soms dringt een
virus binnen. Dan
start het ons
immuunsysteem
en dan worden
we ziek.

Het virus kan met zijn stekels
binnendringen in een cel. Een cel heeft
ontvangers, ook wel receptoren
genoemd. Wanneer de stekels zich
vastmaken op de receptoren kunnen
ze naar binnen gaan. Een beetje zoals
een sleutel in een sleutelgat.

Een virus met een enveloppe is niet
even sterk als andere virussen. Een
enveloppe gaat makkelijk stuk en dan
is het virus niet meer ziekmakend.
Maar het coronavirus heeft ook een
enveloppe. Doordat het zich zo snel
kan aanpassen blijft het erg
gevaarlijk en kan het toch steeds
binnendringen.

Virussen die een cel binnen zijn
getreden, kunnen zich kopiëren. Ze
kopiëren hun genetisch materiaal en
zo komen er steeds meer en meer
virussen bij. Die kunnen dan nog
andere cellen in het lichaam
binnendringen en ziek maken.

–
Hoe heet een wetenschapper die
microben bestudeert?

Binnen welke groep organismen horen
virussen en bacteriën?

Een microbioloog

Microben

Hoe noemen wetenschappers het
organisme waar een virus binnendringt?

Gastheer

Hoe heet het systeem dat ons beschermt
tegen ziekmakers?

Immuunsysteem

Hoe ziet een virus er altijd uit?

Het heeft telkens een kern met
genetisch materiaal en daarrond een
omhulsel gemaakt uit eiwitten.

Uit welke bouwsteen bestaat het
omhulsel van virussen?

Uit eiwitten.

Bacteriën zijn groter dan virussen.
Ze kunnen zich alleen voortplanten
en dat kunnen virussen niet. Ze
zeggen wel eens dat virussen geen
levende organismen zijn.

Hoe kan je virussen overdragen?
Virussen zitten overal. Ook op en in je
lichaam. Er hangen miljoenen microben
aan je handen. Wanneer je de deurklink
aanraakt, niest, … kan je ze makkelijk
overdragen aan anderen in de buurt.
Daarom is het super belangrijk om ze
eerst van je handen te wassen.

Hoe was je best je handen?

Waarop kunnen virussen allemaal zitten?

Je wast ze best 10 tot 15 seconden
lang met zeep. Je wast ook tussen
de vingers, rond de nagels en zelfs
de polsen.

Virussen zitten overal. Op
toetsenborden, op je handen, in je
nies, in je hoest, op de deurklink,
op de wc-bril, …

Hoe kan je virussen en bacteriën van
elkaar onderscheiden?

–
Hoe heet de speciale microscoop waarmee
wetenschappers virussen bekijken?

Hoe heet de wand met stekels rond het
omhulsel van een virus?

Elektronenmicroscoop

Enveloppe

Uit welke twee stoffen bestaat een
enveloppe?

Hoe kan het coronavirus toch zo
gevaarlijk zijn?

Vetten en eiwitten

Het kan zich razendsnel aanpassen
en op die manier steeds
binnendringen.

Hoe heten de ontvangers waarop virussen
zich binden om cellen binnen te treden?

Uit welke onderdelen bestaat de
enveloppe?

Receptoren

Een wand en stekels/spikes

–
De tekst kleeft u best achteraan de prenten. Doe dit zoals bij een kamishibai verhaal. Zo kan
u het makkelijk voorlezen. De tekst van prent 1 komt dan op de laatste prent en de tekst van
prent 2 op prent 1. De tekst van prent 3 op prent 2 en zo verder.

Wat is een virus? Of bedoel je … een bacterie?! Dat is niet hetzelfde hoor!
Bacteriën en virussen worden weleens met elkaar verward. Ze verschillen net
zoveel van elkaar als een olifant en een mug. Virussen zijn veel kleiner dan
bacteriën. Virussen zijn kleine monstertjes die ziektes veroorzaken. Verder
kunnen virussen zich niet in hun eentje voortplanten, bacteriën wel. Virussen
kunnen dat pas wanneer ze een ander levend wezen binnendringen. Dat wezen
noemen wetenschappers de gastheer.
Woordverklaringen:

Bacterie

Virus

Gastheer

Dit is een soort microbe. Deze zijn iets groter dan virussen en
leven wel op zichzelf. Het zijn ook ziekmakertjes. Heel wat
bacteriën zijn niet gevaarlijk.
Ze zijn de kleinste microben die er bestaan. Ze leven niet op
zichzelf en hebben een gastheer nodig. Het zijn ziekmakertjes,
maar zijn zeker niet allemaal even gevaarlijk.
Dit is het wezen waarin virussen binnendringen. Daarin kunnen
ze verder leven en zich voortplanten.

Een virus is een microbe. Een levensvorm die zo zo zoooo klein is dat je het met
het blote oog niet kunt zien. Virussen zijn de allerkleinste microben die er
bestaan. Om ze te zien heb je een elektronenmicroscoop nodig die microbiologen
gebruiken, zo heten de wetenschappers die microben bestuderen.
Virus betekent letterlijk ‘gif’ in het Latijn. Ik zeg nu wel een levensvorm, maar
mensen twijfelen wel of een virus een levend organisme is. Ze kunnen zich niet
zomaar voorplanten zonder een gastheer. Alleen kunnen ze niet overleven. Ze
lenen het leven van iemand anders, een geleend leven. Zelf leven ze dus niet.
Woordverklaringen:

Microbe

Microbe is een verzamelnaam voor verschillende microorganismen. Dat zijn levensvormen die zo klein zijn dat
je ze met het blote oog niet kunt zien. Er zijn vier
soorten microben. Je hebt bacteriën, virussen,
schimmels en parasieten.

Een speciale microscoop die heel erg vaak kan
Elektronenmicroscoop vergroten. Zo vaak dat je de virussen kan zien.

“Virussen zijn een beetje als piraten die een schip veroveren. Zolang ze op hun
eigen schip zitten, houden ze zich rustig, maar als ze eenmaal een ander schip
binnendringen, gaan ze vreselijk tekeer.” (Boek monsterlijke microben.)

Een virus heeft een bijzonder uiterlijk. Niet elk virus ziet er hetzelfde uit, maar
je kan wel telkens hetzelfde terugvinden bij elk virus.
Een virus heeft altijd een kern met genetisch materiaal in. Dat is het recept
voor alle leven dat in elke cel in je lichaam zit. Dat hebben ze nodig om zichzelf
te kunnen kopiëren.
Daarrond zit een omhulsel dat bestaat uit eiwitten. Je kan ze dan ook heel
moeilijk kapot krijgen. Het lijkt op een leren voetbal. Het bestaat uit
verschillende lapjes met vijf of zes zijden. Zo’n virus is heel stevig gebouwd.
Woordverklaring:
Genetisch materiaal
Eiwitten

Dit is het recept voor alle leven dat in elke cel in je
lichaam zit. Dit is het materiaal dat maakt wie je bent.
Dit zijn belangrijke bouwstenen die ons lichaam nodig
heeft. Je kan ze bijvoorbeeld uit eten halen.

Sommige soorten hebben nog een extra wand met stekels. Dat is een enveloppe.
Die bestaat uit eiwitten en vetten. Dit maakt de enveloppe iets minder sterk.
Alleen wanneer de enveloppe nog helemaal heel is, kan het virus een ziekmaker
zijn. Wanneer de enveloppe kapot is, kan deze niet meer ziek maken.
Andere virussen lijken meer op een takje of een stukje touw.
Woordverklaring:
Vetten

Het is een bron van energie voor ons lichaam. Je kan ze
bijvoorbeeld uit eten halen. Ze zijn erg belangrijk, maar
te veel is nooit goed.

Een enveloppe kan je makkelijk stuk krijgen. Door je handen met zeep te wassen,
gaat de enveloppe stuk, bye bye virusje!
Denk maar aan een pan vol met vet. Wanneer je deze wast, gaat het vet weg. Dit
is net hetzelfde bij virussen met een vette enveloppe.

De ‘spikes/stekels’ op de enveloppe zijn heel belangrijk want ze kunnen zich
vastmaken aan de receptoren (ontvangers) in ons lichaam. Zo brengen ze ons
immuunsysteem (wat ons beschermt tegen ziektes) op gang en worden we ziek.
Woordverklaring:

Receptoren

Immuunsysteem

Dit zijn ontvangers. Het zijn plaatsen waarop de stekels
van virussen zich kunnen vastmaken. Daardoor kunnen
virussen binnen in onze cellen.
Het immuunsysteem beschermt je tegen indringers van
buitenaf. Het is ontworpen om het lichaam te verdedigen
tegen lichaamsvreemde stoffen als bacteriën, virussen,
schimmels, parasieten en gifstoffen.

Enveloppen zijn dan misschien wel minder stevig en gaan snel kapot, maar het
coronavirus is bijvoorbeeld een virus met een enveloppe, dat is toch heel
gevaarlijk. Dit komt doordat het virus zich heel vaak razendsnel kan aanpassen.
Het verandert snel van vorm en kan zo sneller door in ons lichaam. Om het te
behandelen heb je dan ook steeds een nieuw vaccin nodig.
Woordverklaring:
Vaccin

Dit wordt ingespoten bij mensen en zorgt ervoor dat ze
beter bestand zijn tegen het virus waarvoor het vaccin
gemaakt is.

“Virussen zijn als robots die een fabriek binnendringen en van zichzelf
fotokopieën maken. De fotokopieën, hun dubbelgangers, breken uit de cel en
trekken er op uit om andere cellen te besmetten.” (boek Monsterlijke microben)
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Benu

Hoe heet een wetenschapper die
microben bestudeert?

Binnen welke groep organismen horen
virussen en bacteriën?

…………………………………………………………

……………………………………………………………

Hoe noemen wetenschappers het
organisme waarin een virus
binnendringt?
………………………………………………………………

Hoe ziet een virus er altijd uit?

…………………………………………………………

Hoe heet het systeem dat ons
beschermt tegen ziekmakers?

Uit welke bouwsteen bestaat het
omhulsel van virussen?

…………………………………………………………

……………………………………………………………

Hoe kan je virussen en bacteriën van
elkaar onderscheiden?

Hoe kan je virussen overdragen?

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hoe was je best je handen?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
Waarop kunnen virussen allemaal
zitten?
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Hoe heet de speciale microscoop
waarmee wetenschappers virussen
bekijken?
…………………………………………………………………

Uit welke twee stoffen bestaat een
enveloppe?

Hoe heet de wand met stekels rond
het omhulsel van een virus?
………………………………………………………………

Hoe kan het coronavirus toch zo
gevaarlijk zijn?
…………………………………………………………………

………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hoe heten de ontvangers waarop
virussen zich binden om cellen binnen
te treden?
………………………………………………………………

Uit welke onderdelen bestaat de
enveloppe?
………………………………………………………

–

Voor het ontbijt
Voor het middageten
Voor het avondeten
Voor het ontbijt
Voor het middageten
Voor het avondeten
Voor het ontbijt
Voor het middageten
Voor het avondeten
Voor het ontbijt
Voor het middageten
Voor het avondeten
Voor het ontbijt
Voor het middageten
Voor het avondeten
Voor het ontbijt
Voor het middageten
Voor het avondeten
Voor het ontbijt
Voor het middageten
Voor het avondeten

Tip: Meer? Dat mag zeker en is zelfs goed! Vergeet niet tussen de
vingers, de polsen, rond de nagels, …

Dit sjabloon staat ook online op de webquest, dus kinderen kunnen het daar ook
downloaden.
Ze maken zelf nog een titel en een inhoudsopgave.

Wat is een
griepepidemie?
Welke symptomen
zien we zowel bij
een verkoudheid als
bij een griep?

Lees één van de
artikels over de
vergelijking met het
COVID-19 virus.
Wat blijft je het
meeste bij?

Door wie werd de
Aziatische griep
vermoedelijk
verspreid?
Hoe werd de
Hongkonggriep ook
genoemd?

Dit komt vaak
het rotavirus.
ook een ander
komt erg vaak
Het welke?

door
Maar
virus
voor!

Wat is er ontstoken
bij een buikgriep?

Hoe ontstaat
buikgriep?
Wat is het verschil
tussen een buikgriep
en een
voedselvergiftiging?

Wat is er ontstoken
bij een verkoudheid?
Hoe vaak worden
volwassenen meestal
besmet met een
verkoudheid in een
jaar?
Wat zijn de
oorzaken van een
verkoudheid?

Waar staat de
afkorting ‘hiv’ voor?

Waar staat de
afkorting ‘aids’ voor?

Hoe wordt hiv
overgedragen?

Welke dieren zorgen
in Afrika voor de
verspreiding van het
ebolavirus?
Hoe kan ebola
doorgegeven worden?

Aan welke
maatregelen hou je
je best om het
coronavirus niet over
te krijgen of te
geven?
Wat weet je zelf al
over COVID-19?

Het hiv-virus veroorzaakt de ziekte:

Het influenza virus veroorzaakt:

…………………………………………………………

……………………………………………………………

Een pandemie is:
Het rotavirus zorgt voor:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Wat doet het ebolavirus met je
lichaam:
……………………………………………………………
………………………………………………………………

Wat is een antilichaam:
……………………………………………………………
………………………………………………………………

Kan je genezen van het ebolavirus:

Wat zijn de symptomen van griep:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Wat zijn de symptomen van
verkoudheid:
……………………………………………………………

Is buikgriep echt griep? Waarom:
……………………………………………………………
………………………………………………………………

Hoe geef je het griepvirus door:

Wat doet het hiv-virus in je lichaam:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Kan je sterven van het hiv-virus? Of
sterf je van iets anders?
……………………………………………………………

Is er medicatie voor aids:
……………………………………………………………

………………………………………………………………
Wat was de Spaanse griep? Wat
gebeurde er:

Welke symptomen krijg je van
buikgriep:

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Waarom is verkoudheid een reactie
van je lichaam:
……………………………………………………………
………………………………………………………………

Picasso

Van Gogh

Munch

Mondriaan

Klimt

Deze kan je apart downloaden.

1

Ik lees graag.

JA

NEE

1

2

Ik lees graag een boek waar veel prentjes in staan.

JA

NEE

5

3

Ik houd van sport.

JA

NEE

3

4

Ik onthoud gemakkelijk getallen.

JA

NEE

2

5

Ik houd ervan om dingen te regelen.

JA

NEE

6

6

Ik houd van tekenen, schilderen en knutselen.

JA

NEE

5

7

Ik denk graag in stilte na over van alles en nog wat.

JA

NEE

7

8

Ik ben goed in rekenen.

JA

NEE

2

9

Ik vind het heel leuk om na te denken over mijn talenten en die
van anderen.

JA

NEE

7

10

Ik trommel vaak met mijn vingers.

JA

NEE

4

11

Ik praat graag.

JA

NEE

1

12

Ik heb altijd mijn eigen mening.

JA

NEE

7

13

Ik geniet er van om te bewegen.

JA

NEE

3

14

Ik werk en speel liever samen dan alleen.

JA

NEE

6

15

Ik fluit regelmatig een liedje.

JA

NEE

4

16

Ik vind het makkelijk om op te tekenen wat ik denk of weet.

JA

NEE

1

17

Als iemand iets vertelt, zie ik het direct voor me (ik maak er
plaatjes van in mijn hoofd).

JA

NEE

5

18

Als ik praat, doen mijn handen altijd mee met gebaren.

JA

NEE

3

19

Ik vind het leuk om oefeningen in mijn rekenboek op te lossen.

JA

NEE

2

20

Ik houd van muziek.

JA

NEE

4

21

Ik ben handig en knutsel alles zelf in elkaar.

JA

NEE

3

22

Ik kijk graag naar dieren.

JA

NEE

8

23

Ik kan makkelijk de weg vinden en probeer regelmatig een kaart
te lezen.

JA

NEE

5

24

Ik gebruik rijmpjes om dingen gemakkelijk te onthouden.

JA

NEE

4

25

Ik houd van woordpuzzels. (kruiswoordraadsels…)

JA

NEE

1

26

Ik help anderen graag.

JA

NEE

6

27

Ik speel graag spelletjes waarbij ik moet nadenken.

JA

NEE

2

28

Ik ben liever buiten dan binnen.

JA

NEE

8

29

Ik vind gezonde voeding heel belangrijk.

JA

NEE

8

30

Ik merk het snel als er iets is met iemand en ik wil meteen
helpen.

JA

NEE

6

31

Ik kan goed duidelijk maken wat ik voel.

JA

NEE

7

32

Ik ken verschillende planten en bloemen.

JA

NEE

8

1
Taalknap

2
Rekenknap

3
Beweegknap

4
Muziekknap

5
Beeldknap

6

7

8

Samenknap

Zelfknap

Natuurknap

–

–
Een jengatoren heeft 54 blokken. Je kan vragen dus zeker enkele keren op blokjes kleven.
Herhaling is belangrijk. Je kleeft de vragen onderaan de blokken. Sommige blokken mogen
ook zeker leeg blijven.

Geef je een vaccin voor je ziek bent, of er
na?

Zijn vaccins enkel voor virussen?

Wat zit er in een vaccin?

Kan het virus uit het vaccin je toch ziek
maken?

Hoe beschermt je lichaam je tegen het
virus?

Wat doet je lichaam als je een zwak virus
binnen hebt gekregen via een vaccin en je
later een sterker virus tegenkomt?

Kan in één spuitje maar één vaccin zitten?

Probeer zoveel mogelijk benodigdheden
voor een vaccin op te sommen.

–

Geef je een vaccin voor je ziek bent, of er
na?
Een vaccin wordt ingespoten voor de
ziekte. Het zorgt ervoor dat je immuun
wordt.
Wat zit er in een vaccin?
Een vaccin bevat heel zwakke virussen.
Het gaat om het virus waartegen je
beschermd wordt.

Zijn vaccins enkel voor virussen?
Vaccins kunnen voor virussen en bacteriën
zijn.
Kan het virus uit het vaccin je toch ziek
maken?
Ze zijn te zwak. Het lichaam kan ze
makkelijk baas met zijn antistoffen.

Hoe beschermt je lichaam je tegen het
virus?

Wat doet je lichaam als je een zwak virus in
hebt gekregen via een vaccin en je later een
sterker virus tegenkomt?

Je lichaam begint antistoffen te maken.
Dit zijn de ridders die je beschermen
tegen indringers. De ridders zien een
klein zwak virus aankomen en dat kunnen
ze makkelijk baas. Maar misschien komen
er nog meer denken ze. Dus hij trommelt
zoveel mogelijk ridders op. Samen
verslaan ze het zwakke virus.

En wat meer: de ridders onthouden hoe
het virus eruitziet en op welke manier ze
gewonnen hebben. Later willen grote,
sterke virussen binnendringen. Ze maken
geen schijn van kans. Je lichaam herkent
de virussen. Je bent dan immuun. Je kan
de ziekte niet meer krijgen.
Probeer zoveel mogelijk benodigdheden voor
een vaccin op te sommen.

Kan in één spuitje maar één vaccin zitten?
Een prikje kan meerdere vaccins
bevatten. Zo kan je makkelijker besmet
worden.

Iemand ziek om het virus te bestuderen.
Een dokter/viroloog/apotheker.
Een laborant → iemand die het vaccin zal
maken.
Het virus zelf.
Hulpstoffen om het virus in te kunnen
spuiten (olie, bewaarmiddelen, water,…).
Het is een prikje dat je krijgt.

–
Deel 1

Een vaccin is een geneesmiddel dat ervoor zorgt dat we niet ziek worden. Dat is
een beetje gek, want een normaal geneesmiddel geneest ons van een ziekte die
we al hebben.
Een vaccin kan tegen een virus zijn, maar ook tegen een bacterie.
Een vaccin is een verzwakt virus dat in je lichaam gebracht wordt. Omdat het zo
zwak is, maakt het je niet ziek.
Je lichaam begint antistoffen te maken. Dit zijn de ridders die je beschermen
tegen indringers. De ridders zien een klein zwak virus aankomen en dat kunnen ze
makkelijk baas. Maar misschien komen er nog meer denken ze. Dus hij trommelt
zoveel mogelijk ridders op. Samen verslaan ze het zwakke virus. En wat meer: de
ridders onthouden hoe het virus eruitziet en op welke manier ze gewonnen
hebben. Later willen grote, sterke virussen binnendringen. Ze maken geen schijn
van kans. Je lichaam herkent de virussen. Je bent dan immuun. Je kan de ziekte
niet meer krijgen.

ziekte die vooral kindjes ziek maakt, ook enkel vaccineren bij kindjes. Zij zullen
ze namelijk sneller krijgen.
Heel vaak zitten er in 1 spuitje meerdere vaccins. Zo kan je tot wel 5 ziektes in
1 keer beschermd worden!!!
Wat heb je nodig voor een vaccin?
-

Iemand ziek om het virus te bestuderen.

-

Een dokter/viroloog/apotheker.

-

Een laborant → iemand die het vaccin zal maken.

-

Het virus zelf.

-

Hulpstoffen om het virus in te kunnen spuiten (olie, bewaarmiddelen,
water,…) .

-

Het is een prikje dat je krijgt.

Deel 2

Met een vaccin gaan we nabootsen wat het virus zelf zou doen. Zo ga je een

–

Microbiologen werken in de meest uiteenlopende bedrijven. Sommigen werken in de
geneeskundige industrie. Zij bestuderen ziekteverwekkende bacteriën, virussen en
parasieten en ontwikkelen medicijnen.
Anderen werken in de voedingsindustrie. Zij waken erover dat ons voedsel geen schadelijke
stoffen bevat.
Microbiologen kunnen ook aan de slag in overheidsbedrijven, als onderzoeker in een
laboratorium, of als milieuonderzoeker. Milieuonderzoekers controleren bijvoorbeeld de
kwaliteit van ons drinkwater. Er zijn er ook die in ziekenhuizen werken. En er zijn er die voor
de klas staan, aan een universiteit of hogeschool.
Doen alle microbiologen hetzelfde werk? Nee. Je weet ondertussen dat er ongelooflijk veel
soorten microben zijn. Geen enkele microbioloog kan ze allemaal bestuderen. Dat zou
gewoon te veel zijn. De meeste microbiologen leggen zich toe op één soort microben.

Sommigen specialiseren zich in virussen. Zij onderzoeken hoe micro-organismen ons ziek
maken. Dat zijn virologen.
Weer anderen leggen zich toe op het bestuderen van vreselijke ziektes. Als er eentje
uitbreekt, onderzoeken ze hoe dat komt. Zij proberen te achterhalen of we misschien te
maken hebben met nieuwe dodelijke microbe. Deze wetenschappers heten epidemiologen.
En er zijn ook microbiologen die onderzoeken hoe ons lichaam zich verdedigt tegen
schadelijke microben. Dat zijn immunologen.
Geneeskundige
industrie
Voedingsindustrie
Microbiologen
Milieuonderzoekers
Virologen
Epidemiologen
Immunologen

Dit zijn alle bedrijven die werken aan het genezen van ziekten. Het kan
gaan over ziekenhuizen, laboratoria, dokters, …
De industrie(=bedrijven) die instaat voor het leveren en maken van
voeding.
Onderzoekers die microben onderzoeken en anderen er over bijleren.
Onderzoeken het milieu. Ze kijken bijvoorbeeld of er virussen zitten in het
water.
Microbiologen die enkel virussen onderzoeken.
Wetenschappers die vreselijke ziektes onderzoeken die kunnen uitbreken.
Ze onderzoeken of het te maken kan hebben met een nieuwe microbe.
Microbiologen die onderzoeken hoe ons lichaam zich beschermt tegen
schadelijke microben.

Drinkwater zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief
coronavirus
28 februari 2020
Met de kennis, ervaring en meetmethoden die KWR de afgelopen decennia in het collectieve
bedrijfstakonderzoek met de waterbedrijven heeft opgebouwd, zijn we in staat om snel te
anticiperen op potentiële bedreigingen. Samen met collega’s onderzocht microbioloog
Gertjan Medema de afgelopen weken of het drinkwater in Nederland goed beschermd is
tegen het coronavirus. De conclusie luidt dat dit het geval is.
Nederlandse drinkwaterbedrijven en Vewin willen weten of er dreiging uitgaat van het
coronavirus voor de veiligheid van drinkwater. “Vanuit de kennis die de afgelopen jaren in
het bedrijfstakonderzoek is opgedaan, weten we dat Nederlands drinkwater goed
beschermd is tegen virussen die via water kunnen worden overgedragen, zoals het Adeno-,
Noro- en Enterovirus”, zegt Medema. Drinkwaterbedrijven die drinkwater uit
oppervlaktewater bereiden, hebben allemaal meervoudige desinfectiebarrières gericht op
het verwijderen van bacteriën, virussen en protozoën, die ook geborgd zijn door de Analyse
Microbiologische Veiligheid Drinkwater. Daarnaast is het grondwater goed beschermd tegen
alle microbiologische verontreinigingen die in de bodem kunnen voorkomen, inclusief
virussen. Ook de strenge hygiënevoorschriften voor leidingaanleg en -werkzaamheden
beschermen de drinkwatersector tegen microbiologische verontreinigingen.
“Op grond van deze bevindingen hebben we de drinkwaterbedrijven en Vewin laten weten
dat drinkwater zeer goed beschermd is tegen alle virussen, inclusief het coronavirus.”
prof. dr. Gertjan Medema
Anticiperen

Ergens op kunnen reageren. Snel en goed handelen wanneer iets gebeurt.

Potentiële
bedreigingen

Mogelijke virussen, andere dingen die gevaarlijk zijn voor levende wezens.

Oppervlaktewater
Desinfectiebarrières
Verontreiniging

Oppervlaktewater is de verzamelnaam van alle water uit grachten, sloten,
kanalen en rivieren.
Het drinkwater wordt meerdere keren gezuiverd. Ze zeggen daar tegen
‘desinfecteren’. Ze bedoelen dat het wordt gezuiverd op microben en
andere schadelijke stoffen.
Het gaat om het iets vuil maken. Iets onzuiver maken.

Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen en handelingswijzen
die ervoor zorgen dat mensen en dieren gezond blijven door
Hygiënevoorschriften
ziekteverwekkers uit de buurt te houden. Er zijn enkele zaken opgesteld
die ze moeten volgen. Dit zijn voorschriften.

Print deze stappen dubbelzijdig. De nummers moeten op de achterkant komen te staan.
Knip ze dan allemaal los van elkaar en hang ze met touw rond de flessen.

Eerst wordt het virus alleen onderzocht en bekeken. Het is heel moeilijk om
het virus alleen te krijgen. Dit kan heel lang duren.
Dan moeten ze stoffen zoeken die het virus verzwakken. Het kan ook op een
andere manier verzwakt worden. In een vaccin stoppen ze een verzwakt virus
zodat je lichaam al kan oefenen om er tegen te vechten. Als je het sterke
virus dan krijgt, ben je voorbereid en hoef je je geen zorgen meer te maken.
Dan moeten ze het verzwakte virus in een vaccin krijgen. Ze zoeken waarin ze
dit best kunnen doen zoals in olie, in water, … Ze onderzoeken hoe ze het best
doen.

Dan testen ze het vaccin op dieren.

Dan testen ze het vaccin op een kleine groep gezonde mensen. Ze zoeken of ze
ziek worden.

Dan testen ze het vaccin op een grote groep gezonde mensen. Ze bekijken of
niemand er ziek van wordt.

Dan testen ze het vaccin op een kleine groep zieke mensen. Genezen ze ervan?

Dan testen ze het vaccin op een grote groep zieke mensen. Genezen ze
allemaal?

Laatst moet het vaccin verkocht worden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

–

Experimenteel medicijn wordt beschikbaar voor
coronapatiënten
Ellen de Visser - 19 maart 2020

Eerste klinische proef met corona-vaccin start
vandaag
16 maart 2020
Een eerste deelnemer aan een klinische proef voor een vaccin tegen het coronavirus krijgt
maandag een experimentele dosis.
De Amerikaanse gezondheidsorganisatie The National Institutes of Health (NIH) financiert
de proef die plaatsvindt in Seattle. De klinische proef is nog niet officieel aangekondigd,
maar volgens een anonieme regeringsambtenaar zullen 45 jonge, gezonde vrijwilligers
verschillende doses van het vaccin toegediend krijgen.

Australische wetenschappers kweken coronavirus in
lab
29 januari 2020
Zo kunnen ze dieren het virus geven om test te doen of het vaccin werkt.

Hoort bij stap 7 of 8

Hoort bij stap 5

Hoort bij stap 4

–

–

Dit zijn de kaartjes voor op het bord/ de blokjes.
Huisarts

Spoedarts

Ziekenhuisapotheker

Psycholoog

Verpleegkundige

Chirurg

Laborant

Anesthesist

Artsspecialist

Apotheker

Kinesitherapeut

Zorgkundige

Huisarts

Spoedarts

Ziekenhuisapotheker

Psycholoog

Verpleegkundige

Chirurg

Laborant

Anesthesist

Artsspecialist

Apotheker

Kinesitherapeut

Zorgkundige

Dit zijn de keuzekaarten voor de leerlingen waaruit ze iemand kiezen.
Huisarts

Consumentenbond

Spoedarts

Ziekenhuisapotheker

Rivas
Beeld HUMO

Laborant

Anesthesist

UZ Leuven

AZdelta

Psycholoog

Verpleegkundige

BEAUTY-REVIEW

Chirurg

JOBAT.BE

VVKP

Apotheker

Arts-specialist

Kinesitherapeut

Vindeenkinesist.be

JOBAT.BE

Zorgkundige

Jetteirisnet.be
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–
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–
Hoe raak je besmet en hoe kan je jezelf beschermen? De
belangrijkste vragen over coronavirus beantwoord

Het coronavirus grijpt steeds verder om zich heen en in het hele land worden de
maatregelen om het virus in te dijken steeds verder aangescherpt. Hoe loop je het virus op?
Hoe bescherm je je? Wat zijn de symptomen en hoe gevaarlijk is Covid-19? Een overzicht van
veelgestelde vragen over de verspreiding van en bescherming tegen het coronavirus.

Hoe raak je besmet met het coronavirus?
Er wordt aangenomen dat het virus overgedragen wordt via kleine druppeltjes die de lucht
in gelanceerd worden als een besmet persoon hoest of niest. Die druppels kunnen tot één
meter ver vliegen. Zo kunnen ze op een andere persoon terechtkomen en deze besmetten.
Maar ze kunnen ook op een oppervlak vallen; als iemand hier dan mee in contact komt en
vervolgens zijn of haar gezicht aanraakt, dan kan die persoon ook het virus oplopen.
Amerikaanse onderzoekers van het Nationaal Instituut voor de Gezondheid keken naar
hoelang het coronavirus besmettelijk kon blijven op verschillende materialen. Het virus
verdwijnt het snelste op koperen oppervlakken en in de lucht. Slechts enkele uren waren
voldoende. Belangrijk: dit betekent niet dat het virus ook effectief enkele uren aanwezig is in
de lucht. In het experiment hielden de onderzoekers de virusdeeltjes namelijk met opzet in
de lucht.

Op plastic en roestvrijstaal kan het virus tot wel drie dagen overleven
Op karton kan het virus ongeveer een dag overleven. Maar op plastic en roestvrijstaal kan
het tot wel drie dagen overleven. Oppassen geblazen dus bij ziekenhuisinstrumenten, palen
in de bus of tram of je plastic smartphonehoesje.
Deze nieuwe resultaten stroken met een literatuurstudie van eerder dit jaar waarin de
conclusies van alle studies over de overleving van coronavirussen op objecten werden
vergeleken. Daaruit bleek dat dit soort virussen tot enkele dagen op oppervlakten gemaakt
van glas, hout, papier, metaal of plastiek kunnen overleven. Uit eerder onderzoek bleek ook
al dat de temperatuur en luchtvochtigheid een invloed hebben over de overlevingskansen
van een coronavirus. Hoe lager de temperatuur en luchtvochtigheid, hoe beter de
overlevingskans van het virus.

Er is echter wel nog verder onderzoek nodig om te kijken of het virus zich ook effectief via al
deze oppervlakten verspreidt en het is belangrijk om te vermelden dat de meeste
wetenschappelijke studies zo snel mogelijk online gezet worden, en daardoor niet altijd
beoordeeld zijn door andere wetenschappers. Het blijft van uiterst belang om je handen en
oppervlakten regelmatig te wassen of te ontsmetten. Dit kan het aantal virusdeeltjes
drastisch doen dalen.

Hoe genees je van het virus?
De overgrote meerderheid van de patiënten geneest spontaan. Hun lichaam maakt
antistoffen aan die het virus geleidelijk aan uit het lichaam drijven. Hoe snel je geneest,
hangt af van de klachten. Wie weinig symptomen of milde klachten heeft, geneest sneller;
meestal na een paar dagen. Patiënten die er erger aan toe zijn en in het ziekenhuis zijn
opgenomen, hebben meer tijd nodig om te herstellen. Zij kunnen soms weken ziek zijn.
REUTERS “In vergelijking met SARS is er nu wel een grotere groep mensen die mild ziek zijn,
waardoor het virus nu breder verspreid is”, aldus viroloog Marc Van Ranst.

Hoe groot is de kans dat je aan het virus overlijdt?
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat de kans dat een besmette persoon ernstig
ziek wordt op ongeveer 20 procent, en de kans op overlijden op 2 procent. De griep is
minder dodelijk, met een sterftecijfer van 0,1 procent van de patiënten. In principe moet
het afweersysteem van gezonde mensen het virus aankunnen.

Wat kan je ertegen doen?
Je neemt best dezelfde voorzorgen in acht om ook een griepinfectie te voorkomen: een
goede hygiëne - zoals handen wassen, meer dan anders, en zeker na het werk of gebruik van
het openbaar vervoer. Handen wassen doe je met zeep en water, niezen doe je best in je
elleboog, raadt de WHO aan. Hou een afstand van minstens één meter tussen jezelf en
anderen en vermijd fysiek contact wanneer je elkaar begroet: dus geen hand schudden, kus
geven of omhelzing. Een ander advies is zo min mogelijk ogen, neus en mond aan te raken.
“Vermijd zeker ook contact met zieke mensen die besmet zijn of bij wie dat vermoeden
bestaat”, klinkt het, “maar dat is natuurlijk een logische maatregel”. Het bezoeken van
familieleden in het ziekenhuis vermijd je dus best en het contact tussen grootouders en hun
jonge kleinkinderen wordt momenteel best zoveel mogelijk beperkt.

Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheid is de natuurkundige grootheid die staat voor de hoeveelheid
vocht in de lucht.

Viroloog

Dit zijn microbiologen die virussen bestuderen.

Spontaan

Zo, vanzelf. Je hoeft er niets voor te doen.

Afweersysteem
Griepinfectie

Dit is je immuunsysteem. Datgene dat je beschermt tegen indringers van
buitenaf.
Dit is wanneer je met griep besmet wordt. Het virus infecteert je normaal met
een ziekte.

–
Met deze tips bescherm je jezelf én anderen tegen het coronavirus

Het is een feit: het coronavirus is ook in ons land neergestreken. Belangrijk is te weten wat je
kan doen om jezelf en anderen te beschermen tegen het virus. Deze vier tips zijn alvast een
goed begin.
Het coronavirus wint de laatste weken flink aan terrein. Het is een nog relatief nieuw virus,
maar wat wel al duidelijk is, is dat het virus zich, net zoals de griep, onder andere via
minuscule vochtdeeltjes in de lucht verspreidt. Wanneer een drager van het virus hoest of
niest, lanceert hij of zij een wolk van besmette druppeltjes. Als je daar een deel van
inademt of op een andere manier binnenkrijgt, kan je besmet raken.

Tikkeltje strenger
Om te voorkomen dat je ziek wordt, moet je grotendeels hetzelfde doen als wanneer je
omringd zou zijn door collega’s of familieleden met een gewone griep. Alleen een tikkeltje
strenger. Paniek is niet nodig en daardoor kunnen sommige voorzorgen overroepen lijken,
maar ze zijn er ook om oudere of verzwakte mensen in je omgeving te beschermen. Want
hoewel gezonde mensen in eerste instantie weinig merken van een besmetting met het
coronavirus en het eerder ervaren als een griepje kunnen mensen met een verlaagde
weerstand er ernstig ziek door worden. En helaas bestaat er nog geen medicatie of
vaccinatie.

Vier slimme voorzorgsmaatregelen
Pas deze tips toe om de kans te verkleinen dat jij of iemand uit je omgeving ziek wordt.
1) Het allerbelangrijkste: goede handhygiëne
Het is haast hallucinant om te merken hoe vaak je (onbewust) aan je neus, mond, ogen of
gezicht komt. Op die manier kan je makkelijk ziekteverwekkers binnenkrijgen of
verspreiden. Gelukkig kan je de ziekteverwekkers op je handen uitschakelen door ze grondig
en regelmatig te wassen, nog vaker dan je nu al doet. Bijvoorbeeld na een ritje op het
openbaar vervoer en zeker na het hoesten, niezen of snuiten van je neus. Doe het niet snelsnel, maar was ze minstens veertig seconden – en liefst 60 seconden – en gebruik daarbij
genoeg zeep. Vergeet niet tussen je vingers te wrijven en neem ook je polsen en de
bovenkant van je handen mee. Spoel je handen daarna overvloedig onder stromend water
en droog ze af met een papiertje of vers gewassen handdoek. Een ontsmettende handgel is
nuttig wanneer er geen water in de buurt is.

Let er ook op dat je niet te vaak met je handen aan je neus of mond zit. In enkele bedrijven
worden nu geen handen meer geschud. Dat klinkt absurd, maar is niet zo’n gekke maatregel
als je bedenkt hoe gemakkelijk ziektekiemen via de handen worden doorgegeven.
2) Hoest- en niesetiquette
Het is belangrijk dat je je neus en mond bedekt als je hoest of niest. Dat doe je best met een
papieren zakdoekje dat je daarna meteen weggooit in een (afgesloten) vuilnisbak. Moet je
plots niezen? Maak er dan een gewoonte van om dit in de plooi van je elleboog te doen.
Daar kunnen die minuscule vochtdruppeltjes geen kant op.
3) Vermijd nauw contact met zieke mensen
Omdat het coronavirus zo gemakkelijk van de ene naar de andere persoon reist, houdt het
risico’s in om nauw contact te hebben met zieke mensen. Als je op straat iemand voorbij
wandelt die besmet is, is de kans nog altijd bijzonder klein dat je daardoor het coronavirus
krijgt. Momenteel hoef je je dus niet thuis op te sluiten. Maar als het virus massaal uitbreekt
in ons land, kan het slim zijn om plekken te vermijden waar veel mensen langere tijd in een
afgesloten ruimte bij elkaar zijn, zoals het openbaar vervoer, de cinema of een concertzaal.
In dat geval zal het vooral belangrijk zijn om de officiële adviezen van de overheid te volgen.
4) Blijf thuis als je ziek bent
Het klinkt vanzelfsprekend, maar veel mensen hebben het er moeilijk mee. In onze
prestatiegerichte maatschappij krijgen we het gevoel dat we constant moeten doorwerken.
Jammer, want die houding kan funest zijn voor onze gezondheid. Ga dus niet naar het werk
of naar school als je je grieperig voelt of koorts hebt. Uit liefde voor jezelf én voor je
medemens.

Terrein winnen

Het virus besmet steeds meer mensen en komt steeds meer en meer voor.

Minuscule
vochtdeeltjes

Minuscuul wil zeggen dat het suuuuper klein is. Zo klein dat je het niet kan
zien. Vochtdeeltjes zijn deeltjes van je nies, hoest, …
Dit is je immuunsysteem dat je beschermt tegen indringers. Zo krijg je een
weerstand.

Weerstand
Hallucinant
Ziektekiemen

Funest

Te gek voor woorden
Microben die ziekten geven zoals virussen, bacteriën, …
Heel schadelijk

–

–

Wat kan je doen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus?
Viroloog Marc Van Ranst legt uit wat werkt en wat niet
Nu het nieuwe coronavirus in ons land is, dringt de vraag zich op: wat kan je zelf doen om
je te beschermen tegen het coronavirus? Welke maatregelen zijn effectief? Viroloog Marc
Van Ranst zet op een rijtje wat er werkt, en helpt de fabeltjes de wereld uit.

1. Was je handen regelmatig met zeep
"We weten dat handen wassen heel goed werkt tegen virussen", benadrukt viroloog Marc
Van Ranst. "Dus het helpt echt wanneer je een paar keer meer per dag je handen wast. En
dat hoeft niet met dure producten." Daarna raak je best zo weinig mogelijk je gezicht, ogen
en mond aan.
Lang én grondig genoeg je handen wassen dus, in deze video doen we het even voor (bron:
Wereldgezondheidsorganisatie, lees voort onder de video)

2. Een mondmasker dragen is niet altijd zinvol
In sommige situaties kan het nuttig zijn om een mondmasker te dragen. "Mensen die zelf
ziek zijn, kunnen er een dragen om ervoor te zorgen dat ze hun druppeltjesinfectie niet
doorgeven naar andere mensen. Of mensen die zieke mensen verplegen, kunnen er eentje
dragen om zelf niet ziek te worden." Maar daar stopt het: "Verder is maskers dragen niet
nodig. Die beelden van mensen die op straat een masker dragen, dat is gewoon een
verspilling van maskers. En er zijn er al niet veel."

3. Vermijd grote groepen en menigten
"Bij een epidemie lijkt dat altijd een goed idee", benadrukt Van Ranst. "Virussen worden
heel goed overgedragen op plaatsen waar veel mensen samen zijn."

4. Hou afstand van mensen
En ook individueel afstand houden van mensen is geen slecht idee. Een afstand van twee
meter bijvoorbeeld. "Zover geraken die druppeltjes niet. En bijvoorbeeld geen handen
schudden is ook een goed idee. Zeg gewoon "dag"", raadt Van Ranst aan.
Druppeltjesinfectie
Epidemie

Een ziekte die door de druppeltjes van nies, hoest, … anderen gaat
infecteren.
Een situatie waarin veel mensen of dieren tegelijk aan dezelfde
ziekte lijden.

Één van die dingen die je moet doen, is afstand houden. Dit wordt ook ‘social distancing’
genoemd.

Bekijk het filmpje!

Lummenaren helpen elkaar tijdens coronacrisis via online
zorgplatform
Emelie Wojcik - 17 maart 2020

Naar aanleiding van de coronacrisis lanceert de gemeente Lummen het online platform
‘Lummen Helpt’. Via het platform wil het gemeentebestuur kwetsbare Lummenaren
ondanks hun quarantaine alsnog de nodige steun en hulp bieden.
Het platform is ontstaan nadat heel wat Lummenaren spontaan initiatieven opstartten om
hulpbehoevenden te helpen. Boodschappen doen voor een buur die dat zelf niet kan of tot
een risicogroep behoort, de hond uitlaten of naar de apotheek gaan. Vele Lummenaren waren
alvast in actie geschoten. Met het online platform ‘Lummen helpt’ wil de gemeente Lummen
het contact tussen zij die hulp nodig hebben en zij die klaarstaan om een helpende hand te
bieden, vergemakkelijken.

Vrijwilligers
Zowel hulpbehoevenden als helpende handen mogen zich online aanmelden
via www.lummen.be/lummenhelpt. Dat kan via een invulformulier, een mail naar
lummen.helpt@lummen.be of telefonisch op 013/39.06.05. Medewerkers van de
thuiszorgdienst bekijken de geregistreerde vrijwilligers en de ingediende hulpvragen, en
brengen de vrijwilliger dan in contact met de persoon die hun hulp het best kan gebruiken.
Vrijwilligers kunnen hiervoor uitzonderlijk ook individueel beroep doen op de gratis
vrijwilligersverzekering van het Vlaams steunpunt voor vrijwilligerswerk. Meer info vind je
hierover op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Spontaan

Zo, vanzelf. Je hoeft er niets voor te doen.

Hulpbehoevenden

Dit zijn die mensen die hulp nodig hebben.

Initiatieven

Dingen die mensen opstarten om te helpen. Activiteiten, …

Risicogroep

Groep van personen waarbij een verhoogd risico bestaat op ongezondheid.

Inez doet boodschappen voor haar buur: “Als ik ouderen in de
winkel zie wil ik meteen mijn nummer geven”
Roxanne Wellens - 19 maart 2020

Greetje Van Buggenhout De 22-jarige studente maakt de
coronacrisis op haar eigen manier een beetje draagbaarder
voor haar omgeving.

Tot voor kort konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. We moeten
met z’n allen thuisblijven. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog
snel inspirerende mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter
afstand. Inez E.M. uit de Van Trierstraat in Antwerpen helpt haar buurman en iedereen die
het nodig heeft een handje, of twee.
“Ik was in Marokko op stage, maar door de omstandigheden moest ik terugkeren. Plots had
ik veel tijd. Blijven stilzitten is niets voor mij, dus ik vroeg me af wat ik kon doen. Al van kinds
af aan ga ik langs bij mijn buur, die sinds kort is verhuisd. Ik bel hem dagelijks om hem op de
hoogte te houden van nieuwe maatregelen, en om te vragen of hij iets nodig heeft. De ene
dag ga ik naar de apotheker, de andere doe ik boodschappen. Mijn mama zit ook
quarantaine, dus voor haar doe ik hetzelfde.”
“Zorg is gewoon nodig. We kunnen er alleen maar voor elkaar zijn op dit moment. En hoe
minder mensen buiten, hoe beter. Als ik voor drie mensen kan gaan winkelen, zijn er weer
drie mensen minder op straat. Ik ben jong, kerngezond, en wil dat op mij nemen. Ik ga liever
zelf naar buiten dan dat ik iemand op leeftijd laat gaan. Dat is het minste wat ik nu kan
doen.”
“En niet alleen voor familie of vrienden: ik doe dat graag voor iedereen. Ik ken niet iedereen
in mijn straat en toch hebben mensen mijn contactgegevens. Als ik oudere mensen in de
winkel zie, heb ik zin om mijn telefoonnummer te geven en te zeggen: laat maar weten wat
ik moet kopen.”
“Meer dan ooit ben ik dankbaar voor de kleine dingen. Voor sociale media bijvoorbeeld,
die ervoor zorgen dat ik kan videochatten met mijn vrienden. Soms bel ik een vriendin om
alleen haar aanwezigheid te voelen, dan praten we niet eens. Een kus en een knuffel bij het
binnenkomen zal ik ook nooit meer als vanzelfsprekend zien. Dankbaarheid is de sleutel. Dat
is mijn boodschap aan de wereld: wees dankbaar. En blijf in uw kot.”

Quarantaine

Afzondering om besmetting te voorkomen.

Mounira geeft online yogales: “Handelen vanuit liefde kan zelfs in
tijden van crisis”
Roxanne Wellens

-

18 maart 2020

Greetje Van Buggenhout Met haar online yogalessen
hoopt Mounira rust te creëren in deze angstige
periode.

Tot voor kort konden we de straat op, nu zijn de maatregelen strikter. We moeten met z’n
allen thuisblijven. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende
mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Yogi Mounira
Bazzi bleef niet bij de pakken zitten toen ze geen yogales meer kon geven. Ze begon met
gratis online lessen, en bouwde op een paar dagen tijd een netwerk op van meer dan 400
kijkers.
“Ik vond het belangrijk om verbonden te blijven met mijn studenten. Op die manier geraken
we hier wel doorheen. Daarom begon ik yogales te geven via Facebook Live, vanuit mijn
woonkamer. In elke les zit een affirmatie, een gebed dat je opzegt tegen jezelf, dat je sterkt
tegen de onrust die het coronavirus met zich meebrengt. De affirmatie van vandaag was: ‘Ik
ben veilig, ik ben gezond.’”
“Dit is een universele crisis en daarom een nieuwe ervaring voor ons allemaal. Iederéén
panikeert, zelfs de meest rationele mensen. Want niet alleen je grootmoeder kan ziek
worden, jij en ik ook. Van mijn Libanese grootouders hoorde ik weleens verhalen over de
oorlog, maar ik kon me daar weinig bij voorstellen. Tot ik vandaag in de supermarkt kwam.
Hun verhalen voelden plots niet meer ver weg.”
“De paniek die overal heerst, is gevaarlijk. Het is belangrijk om te blijven bewegen, want
beweging brengt rust in je hoofd. Nee, we mogen ons huis niet uit, maar we kunnen zoveel
andere dingen doen. Je kan je mat uitrollen of koken met je kinderen. Door je lijf te bewegen
en te letten op je ademhaling, denk je even niet meer aan het nieuws. Yoga kalmeert. Yoga
grondt je. En yoga verbindt je met de mensen om je heen. Zelfs in tijden van crisis, kunnen
we nog steeds handelen vanuit liefde en verbondenheid. En laat dat nu juist zijn wat we het
meeste nodig hebben.”

Affirmatie
Universele crisis
Rationeel

Dit is een gebed dat je opzegt tegen jezelf.
Een noodsituatie die er voor iedereen is. Iedereen ondervindt deze crisis.
Rustig en doordacht, berekend

Eveline naait mondmaskertjes: “Je zou mijn tafel moeten zien. Vol
stof, patronen en scharen”
Roxanne Wellens - 19 maart 2020
Greetje Van Buggenhout Eveline hecht veel waarde aan het
algemeen belang en zet zich daarom in als vrijwilliger.

Tot voor kort konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. We moeten met
z’n allen thuisblijven. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende
mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Eveline Petry
uit Berchem zet zich in als vrijwilliger en maakt mondmaskertjes om het tekort in
ziekenhuizen te drukken.
“Ik werk bijna dagelijks voor het Berrefonds, een vzw die zich inzet voor de ouders van
sterrenkindjes. Dat zijn kinderen die stierven nog voor ze konden stappen. Voor het fonds
naai ik hemdjes en wikkeldoekjes in de allerkleinste maten, die je niet in de winkel kunt
kopen. We hebben samen beslist om dat werk even opzij te leggen en met z’n allen
mondmaskertjes te maken. Zo zorgen we niet alleen voor de sterrenkindjes, maar ook voor
het algemeen belang.”
“De oprichtster van het Berrefonds, Christine, is zelf een sterrenmama en verloor 11 jaar
geleden haar zoontje Berre. Bij de geboorte van haar tweede kind besliste ze om in plaats
van cadeautjes, centjes te vragen. Daar heeft ze de eerste overslaghemdjes van gemaakt. Ik
vond het initiatief zo hartverwarmend dat ik zelf ben beginnen te naaien. Het is een nobele
zaak en ik voel mij er heel goed bij, maar emotioneel gemakkelijk is het niet: de kleinste
wikkeldoekjes zijn niet groter dan mijn hand.”
“Je zou mijn tafel moeten zien, die ligt vol stof, scharen en patronen. Ik ben van mijn
naaikamertje naar de living verhuisd, want ik had niet genoeg plaats. Die mondmaskers
maken is nogal een klus, maar we gaan ervoor. Mijn man zucht soms lachend dat ik nooit rijk
zal worden. Maar dat is ook mijn bedoeling niet, als ik maar gezond en gelukkig ben toch?”
“Door het coronavirus besef ik hoe belangrijk gezondheid is. Dat kan je niet kopen hé? Toen
mijn nagelstyliste afbelde was ik teleurgesteld, maar zo’n dingen zijn bijkomstig. We kunnen
heus wel een paar weken zonder een kappersafspraak. Als het aankomt op de gezondheid
van onze medemens is dat allemaal niet zo belangrijk meer. Natuurlijk zou ik mijn kinderen
en kleinkinderen willen knuffelen, maar een komt weer een tijd dat ik dat vaak zal kunnen
doen. Nu primeert iets anders. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid dragen, iedereen
moet voor elkaar zorgen en vooral gezond blijven.”
Vrijwilliger

Iemand die zich inzet en werkt voor anderen zonder ervoor betaald te
worden. Hij/zij doet het vrijwillig.

Hadija brengt eten aan daklozen: “Als ik het niet doe, wie dan wel?”
Roxanne Wellens - 18 maart 2020

Greetje Van Buggenhout Voedsel rondbrengen is Hadija’s manier
om iets goed te doen voor de wereld, om liefde te verspreiden.

Tot voor kort konden we de straat op, maar de maatregelen zijn nu strikter. We moeten met
z’n allen thuisblijven. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje nog snel inspirerende
mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter afstand. Hadija
Ndagijimana is student Afrikaanse talen, maar fietst in haar vrije tijd door Antwerpen om
daklozen te voorzien van soep en brood.
“Voor mij zijn het geen daklozen meer, maar vrienden. Ze hebben een gezicht. Ik ken hun
namen. Zij verwachten mij elke zondag met eten, en ik verwacht een vriend die ik de hele
week niet heb gezien. Ik geef hen soep, maar we slaan ook een babbeltje. We praten over
hoe het met ons gaat, over dingen die we hebben meegemaakt, problemen waar we mee
zitten.”
“Dat de maatregelen strenger zijn geworden houdt me niet tegen om zondag op de
‘Kamianomobiel’ te springen en aan mijn voedseltour te beginnen, op een verantwoorde
manier natuurlijk. ‘Kamiano’ is het dak- en thuislozenrestaurant van Sant’Egidio, de
organisatie die zorgt voor het eten dat ik vrijwillig rondbreng. Ik krijg er dus geen geld voor,
maar het geeft waarde aan mijn leven. Ik besteed mijn vrije dag liever aan anderen helpen
dan aan Netflix.”
“Ik had nooit gedacht dat ik zoiets als dit zou doen. Het is emotioneel zwaar, dus ik heb even
getwijfeld, maar na de tweede keer kon ik niet meer stoppen. Soms word ik geconfronteerd
met iemand die dronken is of zijn roes ligt uit te slapen. Dan houd ik afstand, maar ik laat
altijd water, broodjes, een kom soep achter. Zo heeft hij toch iets te eten als hij bijkomt.”
“Voor mij is het ontzettend belangrijk om juist nu andere mensen te helpen. Want als ik het
niet doe, wie dan wel? Die dakloze mensen vertrouwen erop dat ik langskom. Ze rekenen
op soep en brood, omdat ze anders niets te eten hebben. Dit is het moment om hen te laten
zien dat we er voor hen zijn, dat ze er niet alleen voor staan.”
“Denk ook eens aan mensen die in nood zijn, mensen die het moeilijk hebben. Open je hart
en verspreid liefde. Daarom sta ik elke zondag paraat. Het is mijn manier om iets goed te
doen voor de wereld.”

Roes
Dak- en thuislozen

Een toestand waarin je je heel anders voelt dan gewoonlijk, bijvoorbeeld
door het gebruik van drank.
Mensen die geen dak of thuis hebben om in te leven.

Noëlle kookt voor een vriend in quarantaine: “Een extra portie is
snel gemaakt”
Roxanne Wellens - 18 maart 2020

Greetje Van Buggenhout Noëlle maakt thuis pompoensoep voor
haar vriend die verplicht in huis moet blijven.

Gisteren konden we nog de straat op, maar vanaf vanmiddag worden de maatregelen nog
strikter. We moeten met z’n allen thuisblijven. Daarom vereeuwigde onze fotografe Greetje
nog snel inspirerende mensen die een verschil maken. En ja, ze hield uiteraard twee meter
afstand. Noëlle Opdebeek werkt gedwongen thuis en gebruikt de tijd die ze nu extra heeft
om zelfgemaakt eten te brengen naar een goede vriend in quarantaine.
“Mark zit al een tijdje binnen met griep. Corona of niet, hij is bijna 60 en heeft diabetes dus
behoort tot de risicogroep. Er is niemand die voor hem zorgt: hij woont alleen op een
appartementje en gaat altijd uit eten. Ik heb spontaan mijn hulp aangeboden, toen ik
hoorde dat hij binnen moest blijven. Mark is te bescheiden om zelf om hulp te vragen, maar
ik moet toch koken. Een extra portie is snel gemaakt en in een Tupperwarereke gestoken.
Nu staat er een pot verse pompoensoep klaar om te brengen, samen met de medicijnen die
ik daarnet ben gaan halen bij de apotheker. Ik ben een uurtje kwijt, als ik langsga. Als ik hem
er een plezier mee kan doen, is dat heel graag gedaan.”
“Toen ik Mark niet goed kende, vond ik hem weleens kleinzerig. Nu ik weet wat er écht aan
de hand is, neem ik die woorden terug. Hij ziet er gezond uit en spreekt niet over zijn ziekte,
dus voor de buitenwereld lijkt alles oké. Tot je net dat beetje verder kijkt. En dat moeten we
vaker doen, zeker nu. Ik geloof oprecht in de goedheid van mensen. Haat en
onverdraagzaamheid komen voort uit angst. Door de coronahetze worden we angstiger en
angstiger maar positiviteit is het antivirus.”
“Een steentje bijdragen is een kleine moeite. Het hoeft geen rotsblok te zijn: alle beetjes
helpen. Nu er een tekort is aan mondmaskers, denk ik eraan om er zelf te maken. Ik heb een
naaimachine, massa’s stof en moet toch verplicht thuiswerken. Waarom zou ik dan geen
uurtje per dag mondmaskers stikken? De tijd die ik hiervoor stak in een babbeltje met een
collega op het werk, kan ik nu gebruiken om mij nuttig te maken voor onze samenleving.”

Quarantaine
Diabetes
Risicogroep
Spontaan

Afzondering om besmetting te voorkomen.
Dit is een suikerziekte waarvan je verschillende varianten hebt. Het is
behandelbaar.
Groep van personen waarbij een verhoogd risico bestaat op ongezondheid.
Zo, vanzelf. Je hoeft er niets voor te doen.

Hoe was je best je handen?

Aan welke regels kan je je best
houden om hygiënisch te blijven in
tijden van een virus?

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

Wat is een vaccin?
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Vertel in grote lijnen hoe een vaccin
ontstaat:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Wat doet een laborant?

Wat doet een spoedarts?

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

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

Wat doet een kinesitherapeut?

Wat doet een verpleegkundige?

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

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

Wat doet een immunoloog?

Wat doet een huisarts?

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

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

Wat doet een chirurg?

Wat doet een anesthesist?

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

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

Wat doet een arts-specialist?

Wat doet een zorgkundige?

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

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

Wat doet een apotheker?

Wat doet een psycholoog?

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

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

Wat is een elektronenmicroscoop?

Wat doet een viroloog?

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

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

Wat doet een milieuonderzoeker?

Wat doet een epidemioloog?

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

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

Water met zout

Noteer op de achterkant het hoeknummer

Wat is de oppervlaktespanning van
water?
…………………………………………………………

Welke kruiden kunnen antiviraal
werken?
……………………………………………………………

Wat doen milieuonderzoekers?

Wat doet een immunoloog?
……………………………………………………………

Wat is de pH schaal van water?
……………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………

Hoe kunnen virussen doorgegeven
worden?
……………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Wat gebeurde er in de proef met de
zwemmende virussen?

Hoe kon dat slijm ontstaan?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Teken de pH-schaal (niet in kleur)
Wat doet een immuunsysteem?
……………………………………………………………

Je spreekt niet in jullie toneel! Je toont op je
gezicht duidelijk hoe je je voelt.
Je zit samen aan tafel te eten. Het zijn frietjes.
Je eet dus met je handen. Wanneer je hand je
mond raakt, kunnen de virussen beginnen
aanvallen. Je hebt je handen niet gewassen.
De virussen moeten springen en rollen.
De mensen moeten zich groot maken en dan
weer net heel klein.
De rest vul je zelf in.

Je spreekt niet in jullie toneel! Je toont op
je gezicht duidelijk hoe je je voelt.
Er ligt een koppel in bed. Plots vallen de
virussen aan. Ze worden wakker en het
gevecht vindt plaats.
De virussen moeten rollen en springen.
De mensen moeten zichzelf heel klein
maken.
De rest vul je zelf in.

Je spreekt niet in jullie toneel! Je toont op je
gezicht duidelijk hoe je je voelt.

Je spreekt niet in jullie toneel! Je toont op je
gezicht duidelijk hoe je je voelt.

Je zit in de speeltuin met je kinderen. Een kind
hoest op het andere kind. De virussen komen
vrij en starten hun aanval.

Je zit in de wachtkamer bij de dokter. Daar
zitten zieke mensen samen. Iemand moet
niezen en de virussenaanval kan starten.

De virussen moeten vliegbewegingen maken.

De virussen moeten heel traag vechten.

De mensen moeten proberen ontwijken.

De mensen moeten heel snel ontwijken.

De rest vul je zelf in.

De rest vul je zelf in.

De vragen print je best allemaal dubbelzijdig. Zo staat het teken van de les op de achterkant.
Dan kunnen de leerlingen goed zien welke kaartjes een stapel vormen.
Wanneer er een plus staat achter het teken, is het een uitbreidingsvraag. Deze zijn iets
moeilijker te beantwoorden.
De leerlingen maken dus vier rode stapels, vier blauwe, vier groene en vier gele. Ze kiezen
zelf of ze een vraag met een plus nemen of niet.

–

–

OEPS! Iemand heeft op jou
gehoest. Je hebt een virus
binnengekregen en zal één
beurt moeten overslagen.

OEPS! Je bent beginnen
eten zonder je handen te
wassen… Je moet een
beurt overslaan.

OEPS! De deurklink was
een beetje vies. Met deze
vast te nemen heb je
virussen binnengelaten!
Beurt overslaan!

OEPS! De kern van het
virus is opengebarsten en
al het genetisch materiaal
komt vrij. Je zal een stap
terug moeten zetten.

OEPS! Je dacht even niet
na en vertelde iemand dat
virussen en bacteriën
hetzelfde zijn. Als straf
zet je een stap terug.

OEPS! Een virus koos jou
als gastheer!!! Je
immuunsysteem weet nog
niet hoe te vechten en je
moet een beurt overslaan.

OEPS! Het influenzavirus
kwam even langs. Je zit
met de griep en moet één
beurt overslaan.

OEPS! Het rotavirus kwam
langs. Je zit nu zeker even
op de WC en zal een beurt
moeten overslaan.

OEPS! Het ebolavirus
kwam even langs. Je zal
twee stappen terug moeten
zetten.

OEPS! Het hiv-virus staat
in de weg. Ga snel drie
stappen terug.

OEPS! Mensen spreken
over de Spaanse griep. Jij
verwart deze met de
Aziatische griep! Dat
wordt een beurt overslaan.

OEPS! De verkoudheid is in
het land. Je lichaam
probeert te vechten, maar
je moet wel twee stappen
terug.

OEPS! Wetenschappers
zijn hun
elektronenmicroscoop
kwijt. Je moet zoeken en
slaat één beurt over.

OEPS! De
milieuonderzoeker heeft
een virus in het water niet
gezien. Je bent ziek en
slaat één beurt over.

OEPS! De immunoloog
heeft nog niet ontdekt hoe
we ons verzetten tegen
een nieuw virus. Je zal een
beurt moeten overslaan.

OEPS! Je bent vergeten
afstand te houden van
mensen. Je moet daarvoor
drie stappen terugzetten.

OEPS! De anesthesist
kreeg een patiënt niet in
slaap. Zet één stap terug.

OEPS! Het vaccin raakt
niet op tijd af. Je zal een
beurt moeten overslaan.

OEPS! Het drinkwater was
niet neutraal op de pH
schaal. Je zal een beurt
moeten overslaan.

OEPS! De
oppervlaktespanning van
het water is gebroken. Het
water gaat naar overal. Sla
een beurt over.

OEPS! Je hebt de
verkeerde kruiden
gebruikt in je antivirale
thee. Zet drie stappen
terug.

OEPS! Je snot wilde niet
lukken. Je zal twee
stappen terug moeten
zetten.

OEPS! Je dronk enorm
zuur water en moet een
beurt overslaan.

OEPS! Te veel virussen in
je snot. Zet één stap
terug.

-

–

–

–
Wat zie je op
de prent?

Wat zie
je op de
prent?

Wat zie je
op de
prent?

Wat zie je
op de prent?

Wie maakte
dit
schilderij?

Welk virus
is dit?

Welk virus
kan dit
zijn?

Welk virus
zag er zo
uit?
Gezondheidsplein

Wat zie je
op de prent?

Wie
maakte dit
schilderij?

Wie
maakte dit
schilderij?
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Welke soort
wetenschapper
wordt hier
afgebeeld?

Welk beroep
wordt hier
afgebeeld? Wat
doet hij/zij?

Wat
gebeurt
hier en wie
doet dat?

Wat wordt op
de prent
afgebeeld?

Wat zou
deze prent
willen
voorstellen?
Wat is er
gebeurd?

Wat ie je op de
prent?

Welk kruid
zie je
hier?

Wat zie je hier?

Wat is dit en
waarvoor dient
het?

Waarvoor heb
je dit apparaat
nodig? Wie
gebruikt het?

Wat
wordt
hier
gemaakt?
Wat wordt
hier
gemaakt?

-

–

–

–
Hoe heet een
wetenschapper die
microben bestudeert?

Hoe noemen
wetenschappers het
organisme waarin een virus
binnendringt?

Hoe kan je virussen en
bacteriën van elkaar
onderscheiden?

Hoe heet het systeem dat
ons beschermt tegen
ziekmakers?

Waarom heet de Spaanse
griep: de ‘Spaanse’ griep?

Wat is een pandemie?

Waar hebben de meeste
mensen last van aids? Hoe
komt dit?

Wat doet het ebolavirus in
je lichaam?

Kan je het rotavirus
voorkomen of genezen?

Hoe wordt een vaccin
ontwikkeld?

Wat zit er in een vaccin?

Wat doet een artsspecialist?

Wat is een triagepost?

Wat doet een
epidemioloog?

Hoe wordt de pH schaal
nog eens genoemd?

Wat is
oppervlaktespanning?

Wat is de pH schaal?

Hoe komt het dat slijm
ontstaat?

Welke kruiden werken
antiviraal?

Wat gebeurde er in de
proef van de zwemmende
virussen?

Uit welke twee stoffen
bestaat een enveloppe?

Hoe kan het coronavirus
toch zo gevaarlijk zijn?

Wat doet het hiv-virus in
je lichaam?

Hoe maak je een
waterfilter?

-

–

–

–

Kende je alle manieren van
overdragen al?

Let je zelf op het handen
wassen, …?

Wat vond je het meest
interessant over het virus?

Wat vond je van het
buitenspel over
overdragingsmanieren?

Had je problemen met
moeilijke woorden? Hielp
de woordposter hierbij?

Wat was het moeilijkste
van les 1?

Welke virussen kende je
al?

Had je al eens een soort
virus gehad? Het welk?

Welk virus vond je het
engst?

Welk virus vond je niet zo
eng?

Welk virus heb jij
ontworpen?

Welke kunstenaar koos jij
en waarom?

Wat zou jij willen doen om
mensen in een crisis te
helpen?

Heb jij al eens een vaccin
gehad? Weet je ook voor
wat?

Welke beroepen uit de
zorgsector ben je in het
echt al eens
tegengekomen?

Wat vond je van het talent
waarin je werkte? Paste
het echt bij jou?

Had je liever een ander
talent ontdekt? Welk en
waarom?

Zat er een beroep bij dat
jou enorm interesseerde
en dat je misschien later
zou willen worden?

Wat vond jij van de
zwemmende virussen
proef?

Wat vond jij van de proef
met het onderzoeken van
water?

Wat vond jij van de proef
‘snot maken’?

Wat vond jij van de proef
‘thee maken’?

Welke kruiden vond je heel
lekker?

Had jij verwacht dat water
zo zuur of net zo basisch
kon zijn?

-

–

–

–
Je ziet een elektronenmicroscoop die microbiologen gebruiken om virussen te
vergroten.

Je ziet de stekels van een virus die zich vastbinden aan de receptoren van een cel

Je ziet een microbioloog. Hij/zij bestudeert microben waaronder virussen.

Je ziet de kern van een virus. Die heeft altijd genetisch materiaal. Elk virus heeft
dit.
Je ziet iemand zijn handen met zeep wassen. Dit moet om alle virussen van je
handen af te krijgen.
Je ziet een virus. Het is een virus met een enveloppe. Zoals bijvoorbeeld corona.
Het heeft een extra wand met stekels op.
Je ziet een schilderij van Klimt. Dit is een kunstenaar die met kleine vormen
werkte zoals mozaïek.

Je ziet het influenza virus. Dit kan je griep geven. Er zijn drie soorten griep (A, B
en C).

Je ziet een schilderij van Piet Mondriaan. Hij is kubist en gebruikt vierkanten,
driehoeken en cirkels. Hij gebruikt maar enkele kleuren.

Gezondheidsplein
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Je ziet kleine virussen die verkoudheden veroorzaken. Ze dringen hier binnen
door de neus en willen je ziek maken. Je lichaam werkt ze buiten met behulp van
een loopneus, …
Je ziet heel erg veel ebola-virussen bij elkaar. Ze zijn draadvormig en lijken een
beetje op een touw.

Je ziet een schilderij van Picasso. Hij haalt lichaamsdelen uit elkaar en plaatst ze
heel gek.
Je ziet een milieuonderzoeker. Hij onderzoekt de natuur. Hij controleert
bijvoorbeeld of er virussen zitten in drinkwater.

Je ziet een chirurg. Hij/zij opereert mensen.
Je ziet een vaccin. Dit zijn verzwakte virussen die ze in je lichaam brengen zodat
je lichaam leert vechten tegen het virus. Het virus is zo zwak dat je niet ziek
wordt, maar je lichaam weet wel welke antistoffen nodig zijn om het te
overwinnen.
De anesthesist brengt mensen voor operaties in slaap. Ook brengt hij soms op de
intensieve zorgen mensen in coma. Hij moet ze goed in het oog houden en het is
dan ook een heel belangrijk beroep.
Je ziet hier materialen om te zorgen voor een goede hygiëne. Het is belangrijk om
je voldoende te wassen en te verzorgen.

Je ziet een elektronenmicroscoop die microbiologen gebruiken om virussen te
vergroten.
Hier wordt de oppervlaktespanning van water weergegeven. Watermoleculen
trekken elkaar onderling aan en zo kan een boogje op water toch mooi blijven
staan.
Je ziet hier pepermunt en rozemarijn. Beiden goede antivirale kruiden.

Er staan lenzenvloeistof, lijm en scheerschuim. Er zal slijm gemaakt worden.
Dit is de pH schaal of zuurtegraad van water. Ze meten van 0 tot 14 en van zuur
naar base. Drinkwater kan best neutraal zijn.
Hier wordt thee gemaakt met antivirale kruiden. Zo kan je deze makkelijk drinken
en kan je je immuunsysteem versterken.
De oppervlaktespanning van het water wordt gebroken door de zeep. Daardoor
schieten de watermoleculen met peper in uit elkaar.

–
Uit welke twee
stoffen bestaat
een enveloppe?
Hoe noemen
wetenschappers
het organisme
waarin een virus
binnendringt?
Hoe kan het
coronavirus toch
zo gevaarlijk
zijn?

Wat doet het
hiv-virus in je
lichaam?

–
Een enveloppe bestaat uit
eiwitten en vetten.

Hoe heet een
wetenschapper
die microben
bestudeert?

Een microbioloog

Een gastheer

Hoe heet het
systeem dat ons
beschermt
tegen
ziekmakers?

Het immuunsysteem

Het kan zich razendsnel
aanpassen en vindt dus altijd
een weg naar binnen.

Hoe kan je
virussen en
bacteriën van
elkaar
onderscheiden?

Virussen zijn niet zeker
levende organismen want ze
hebben een gastheer nodig
om te overleven en zich voort
te planten.

Het virus zorgt ervoor dat
je immuunsysteem niet meer
werkt en andere ziekten
komen dus zomaar binnen.

Spanje was een neutraal land
tijdens de oorlog. Zij konden
Waarom heet de
dus kranten uitbrengen en
Spaanse griep:
schrijven. Zij waren de
de ‘Spaanse’
eerste die over de nieuwe
griep?
griep schreven en daarvan de
naam.

Wat is een
pandemie?

Het is een ziekte die over de
hele wereld mensen besmet.

Waar hebben de
meeste mensen
last van aids?
Hoe komt dit?

In ontwikkelingslanden
kunnen de mensen de
medicijnen niet betalen. Ze
sterven er dus heel erg vaak
aan.

Hoe wordt een
vaccin
ontwikkeld?

Het virus wordt alleen
onderzocht en bekeken. Dan
worden stoffen of manieren
gezocht die het virus
verzwakken. Dan wordt het
virus met een drager zoals
olie in vaccin gestopt. Dan
testen ze het op dieren, op
gezonde mensen en op zieke
mensen. Laatst verkopen ze
het.

Kan je het
rotavirus
voorkomen of
genezen?

Er bestaat een vaccin voor
het virus en je kan het dus
voorkomen.

Wat doet het
ebolavirus in je
lichaam?

Het zorgt ervoor dat je
inwendige bloedingen krijgt.
Daardoor bloed je vanbinnen
leeg. Het start in de lever,
maar gaat van daaruit ook
naar andere organen.

Wat zit er in
een vaccin?

Een vaccin bevat een
verzwakt virus. Het kan
tegen virussen en bacteriën
zijn.

Wat doet een
arts-specialist?

Hoe maak je
precies een
waterfilter?

Hoe wordt de pH
schaal nog eens
genoemd?

Het is een aanspreekpunt
van een bepaald vak
(bijvoorbeeld
hartspecialist). Hij/zij voert
operaties uit, helpt dokters,
…
Je hebt een fles nodig die je
in twee knipt. Je draait de
bovenkant om en plaatst
deze in de fles. Daarna
plaats je verschillende
gesteenten onder elkaar. Je
kan er dan water in laten
lopen.
Het wordt ook de
zuurtegraad van water
genoemd.

Wat doet een
epidemioloog?

Ze bestuderen vreselijke
ziektes die kunnen uitbreken.

Wat is een
triagepost?

Huisartsen starten deze op
om mensen met een virus te
onderzoeken. Zo voorkomen
ze stormlopen op
ziekenhuizen en verzorgen ze
ook mensen met een ziekte
zonder dat anderen
aangestoken worden.

Wat is
oppervlaktespan
ning?

Water bestaat uit allemaal
watermoleculen die elkaar
onderling aantrekken als
magneten.

Wat is de pH
schaal?

Dit is de pH schaal of
zuurtegraad van water. Ze
meten van 0 tot 14 en van
zuur naar base. Drinkwater
kan best neutraal zijn.

Wat gebeurde
er in de proef
van de
zwemmende
virussen?

De oppervlaktespanning van
het water werd gebroken
door de zeep waardoor deze
uit elkaar gingen.

Hoe komt het
dat slijm
ontstaat?

In scheerschuim,
lenzenvloeistof en lijm
zitten stoffen die aan elkaar
binden. Deze zorgen voor
een goede structuur.
Scheerschuim zorgt voor
luchtigheid.

Welke kruiden
werken
antiviraal?

Pepermunt en rozemarijn
Venkel
Look
Oregano, salie en basilicum

Toets thema virussen

Totaal: ……../ 31

Naam: _________________________________

Datum: ____________________________

1. Verbind telkens drie dingen die samen horen en schrijf erbij waarover
het gaat.

Drie soorten: A, B en C

Hiv-virus

Inwendige bloedingen

Geneest vanzelf

Er zijn medicijnen die je je
hele leven lang elke dag
moeten nemen.

Vaccin voor ouderen en
baby’s

Meest dodelijke virus

Het nestelt zich in de lever
en steekt andere organen
aan.

Verzwakt immuunsysteem

Het gaat over:

2. Leg de woorden uit:

Gastheer

Immuunsysteem

Woord 1

Woord 2

… / 12

Woord 3

…/5

Microben

Spaanse griep

pH schaal

3. Wat is het verschil tussen een bacterie en een virus?

4. Wat is een vaccin?

…/2

…/2

…/2

5. Hoe kan je virussen voorkomen?

6. Verbind de beroepen uit de zorgsector met de juiste kenmerken.

…/8

Viroloog

O

O

Wetenschapper die vreselijke ziekten die
uitbreken bestudeert.

Chirurg

O

O

Dokter die patiënten in slaap brengt en de
intensieve zorgen in het oog houdt.

Laborant

O

O

Wetenschapper die medicijnen bereidt en
verkoopt.

Epidemioloog

O

O

Dokter die patiënten in een praktijk
ontvangt en hen onderzoekt. Ze starten ook
triageposten op.

Anesthesist

O

O

Wetenschapper die bestudeert hoe ons
lichaam zich beschermt tegen microben.

Huisarts

O

O

Wetenschapper die staaltjes onderzoekt.

Immunoloog

O

O

Dokter die altijd operaties uitvoert.

Apotheker

O

O

Wetenschapper die virussen bestudeert.

Deze versie werd gemaakt voor 20 leerlingen. Je kan ertussen altijd een stap toevoegen, of er net weg
laten.

Jij start de ketting door recht te
staan en in je hand te hoesten
wanneer de juf klapt.

Wanneer iemand rechtstaat en roept
‘handen wassen!’

Wanneer iemand in zijn hand hoest

sta je recht en roep je ‘handen
wassen!’.

Wanneer iemand naar de kraan gaat en zijn
handen wast

ga jij naar de kraan en doe je alsof
je jouw handen wast.

ga jij jouw handen afdrogen.

Wanneer iemand zijn handen gaat afdrogen

Wanneer iemand ‘virus’ op het bord schrijft

schrijf jij op het bord ‘virus’.

veeg jij het er weer af.

Wanneer iemand het bord afveegt

Wanneer iemand zegt ‘ik heb een inenting
nodig’

ga jij rechtstaan en zeg je ‘ik heb
een inenting nodig’.

Wanneer iemand zegt ‘naar de dokter’

ga jij rechtstaan en wandel je rond
alle banken in de klas.

ga jij rechtstaan en zeg je ‘naar de
dokter’.
Wanneer iemand rond alle banken in de
klas wandelt

sta jij recht en zeg je ‘we zijn bij de
dokter’.

Wanneer iemand zegt ‘we zijn bij de
dokter’

ga je rechtstaan en zeg je ‘Tijd voor
een prik’.

Wanneer iemand rechtstaat en doet alsof
hij/zij iemand een prik geeft

Wanneer iemand rechtstaat en zegt ‘tijd
voor een prik’

ga jij rechtstaan en wandel je naar
iemand zijn arm en doe je alsof je
een prik geeft.
Wanneer iemand ‘au’ roept

sta je recht en roep je ‘au’.

zeg je ‘Nu kan ik beter tegen het
virus.’

Wanneer iemand zegt ‘nu kan ik beter
tegen het virus’

Wanneer iemand zegt ‘het virus verandert
wel elk jaar een beetje’

zeg jij ‘Het virus verandert wel elk
jaar een beetje.’

ga je rechtstaan en zeg je ‘net zoals
de griep’.

Wanneer iemand zegt ‘net zoals de griep’

Wanneer iemand zegt ‘Dat is lastig, maar
dat kunnen we genezen’

zeg je ‘Dat is lastig, maar dat
kunnen we genezen.’

zeg jij ‘Top, die inentingen’.

Wanneer iemand zegt ‘top, die inentingen

Wanneer iemand een applaus geeft

sta jij recht en geef je een applaus.

zeg je ‘Yes, gelukt!’.

Een virus met een vuile
vlek is een vuile vlekken
virus.

Bange bacteriën brullen
belangrijke
boodschappen door het
bos.
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