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Lerarenopleiding Thomas More Kempen 

 

Campus Turnhout 
Campus Blairon 800 

2300 Turnhout 

Tel: 014 80 61 01 

 

Campus Vorselaar 
Lepelstraat 2 

2290 Vorselaar 

Tel: 014 50 81 60 

 

 

Ontwerp leeractiviteit 
2019-2020 

Is dit document nieuw voor je, klik dan even op het tekstballonnetje hiernaast * →. 
 

Naam student(e): Niels De Witte 

Opleiding: Bachelor Lager Onderwijs Niveau  1 ☐   2☐   3 ☒ 

Stageschool:  Mentor(en)  

Leerlingen: Leerjaar/groep 5de leerjaar Aantal leerlingen  

Leergebied(en): Mens en maatschappij 

Kies 

Kies 

Onderwerp 

activiteit: 

Actualiteit rond het coronavirus. 

☒ Nieuwe leerstof                  ☐ Herhaling                 ☐ Andere:  

Timing: Datum   Begin- en einduur 

Focusdoel*: Jullie leren vandaag aan de hand van krantenartikelen over het coronavirus in ons land. 

Het gaat over Corona en als we ons aan de maatregels houden komt alles goed. 

Situering 
focusdoel*: 

Situering in het leerplan (ca. 4 leerplandoelen) 

WO-MNS-
SC-1.2.2 

De leerlingen beseffen dat personen dezelfde situaties op een verschillende 
wijze kunnen ervaren en er verschillend op kunnen reageren. 

WO-MNS-SC-
1.3.3 

De leerlingen beseffen dat regels en afspraken situatiegebonden kunnen 
zijn. 

WO-MNS-
SC-1.3.9 

De leerlingen weten dat ze rekening moeten houden met de gevolgen van het eigen 
gedrag, zowel voor zichzelf als voor de andere(n). 

 

Concretisering focusdoel (ca. 4 doelen) 

De leerlingen kunnen aan de hand van krantenartikelen vragen rond een thema 
beantwoorden. 

De leerlingen kunnen een vreemde situatie beschrijven. 

  

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen hebben nog niet geleerd over het virus. Toch niet op school. Ze zitten 

thuis omwille van het virus. De leerlingen gaan ongetwijfeld al wel weten waarover het 
gaat. Ze weten wat het virus is. 

 

Leef- en ervaringswereld van de leerlingen 

Deze plotse verandering gebeurde in hun leefwereld. Het onderwerp komt uit de 

actualiteit en sluit dus zeer goed aan bij hun leefwereld. 

Ook actualiteit is iets waarmee ze vaak in aanraking komen. De krant of het nieuws 
kennen de kinderen ongetwijfeld. Sommigen zullen het nieuws ook op de voet volgen. 

 

Organisatorische beginsituatie 

Leerlingen werken in groepjes van 4. Ieder groepje krijgt de 3 krantenartikelen. Ze 

lezen de artikels en lossen de bijhorende vragen op.  
We gaan ook klassikaal in gesprek. We bespreken zo de verschillende artikels.  

 

Gedifferentieerde beginsituatie van de leerlingen 

Leerlingen werken per 4. Ze zijn met 4 dus de leerlingen in een groepje kunnen elkaar 

steunen en helpen als dit nodig is. Het is belangrijk dat ieder groepslid aandeel heeft in 

het oplossen van de oefeningen. 
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Andere 

 

Teamteaching*:  

Inhoudsanalyse*: Inhoudelijke essentie 

De leerlingen leren over het coronavirus. Ze weten dat dit een epidemie is die plots is 

uitgebroken in de wereld. Ze halen uit de krantenartikelen nog extra informatie 
waarmee ze de vragen kunnen beantwoorden.  

Ze weten dat de eerste besmettingen in ons land uit Italië en Frankrijk kwamen. 

De leerlingen weten dat er een piek was en dat het aantal besmettingen momenteel aan 

het dalen is. 
Leerlingen weten ook dat er maatregelen genomen zijn en kunnen verwoorden welke 

maatregelen zij opgevolgd hebben. Ze kunnen dit ook toelichten aan de rest van de 

klas. 

Ze leren ook om samen te werken in een groepje van 4 leerlingen. 
Ze weten dat als we ons aan de maatregelen houden het virus weg zal gaan en alles 

terug goed komt. Na regen komt zonneschijn. 

 

Inhoudelijke stappen 

De leerlingen bespreken eerst met de leerkracht wat ze weten over het coronavirus. 

Vervolgens krijgen ze in groep 3 artikels over het virus. Ze lezen deze artikels en lossen 
bijhorende vragen op. 

We bespreken uiteindelijk alle artikels samen en bekijken de maatregelen. We gaan nog 

in gesprek over deze maatregelen en leerlingen vertellen aan elkaar welke maatregels 

zij opgevolgd hebben tijdens de coronacrisis. 
 

Inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden 

Leerlingen werken niet in groep. 

Leerlingen kunnen de vragen niet oplossen. 

 

Kernbegrippen 

Corona, virus, artikels, actualiteit,… 

Gebruikte bronnen*:  https://www.info-coronavirus.be/nl/news/tweede-besmetting-met-covid-19-

vastgesteld-in-ons-land/ 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/1850-nieuwe-besmettingen-met-coronavirus-
covid-19/ 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/aantal-mensen-in-het-ziekenhuis-neemt-

langzaam-af/ 

KlasCement 

Bijlagen*: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/ 
Maatregelen: 

 

Materiaal: Krantenartikelen, memorykaartjes, digibord 

Terugblik 
leeractiviteit*: 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/tweede-besmetting-met-covid-19-vastgesteld-in-ons-land/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/tweede-besmetting-met-covid-19-vastgesteld-in-ons-land/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/1850-nieuwe-besmettingen-met-coronavirus-covid-19/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/1850-nieuwe-besmettingen-met-coronavirus-covid-19/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/aantal-mensen-in-het-ziekenhuis-neemt-langzaam-af/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/aantal-mensen-in-het-ziekenhuis-neemt-langzaam-af/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/
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Feedback van mentor op voorbereiding: 

 

VERLOOP LEERACTIVITEIT 
 
 

Oriëntatiefase 

5 min Lk gaat met de leerlingen in gesprek over de huidige situatie in de wereld. Het coronavirus. 
Wat weten jullie over het Coronavirus? (eigen antwoord) 

Hoe voelen jullie je hierbij? 

Wat heeft dit met ons thema te maken? (uiteindelijk zal alles weer goed komen) 

 
LK deelt het doel van de les mee. 

Jullie leren vandaag aan de hand van krantenartikelen over het coronavirus in ons land. 

Leerfase 1 (verwervings- / verwerkingsfase)  

20 min Leerkracht verdeelt de leerlingen in groepjes van 4. Iedere groep krijgt 3 krantenartikelen over 

het coronavirus. Aan de hand van deze artikels lossen ze de bijhorende vragen op.  

De groepen gaan zelfstandig aan de slag met lezen en oplossen. Ze mogen hulp van de 

leerkracht inroepen als ze vastlopen.  
Artikels:  

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/tweede-besmetting-met-covid-19-vastgesteld-in-

ons-land/ 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/1850-nieuwe-besmettingen-met-coronavirus-covid-
19/ 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/aantal-mensen-in-het-ziekenhuis-neemt-langzaam-

af/ 

De leerlingen krijgen deze artikels op papier met daarbij de bijhorende vragen. 
 

Leerfase 2 (verwervings- / verwerkingsfase) 

10 min We gaan nu klassikaal de artikels bespreken. Waarover gingen deze artikels? Wie kan mij 

vertellen wat er gezegd werd in artikel 1? Artikel 2? Artikel 3? 

Enkele leerlingen komen aan het woord en vertellen wat ze gelezen hebben. 

 
We gaan ook de vragen klassikaal verbeteren. Zo kunnen de groepjes hun eigen antwoorden 

verbeteren. Groepjes die niet volledig klaar waren kunnen ook mee aanvullen. 

 

Leerfase 3 (verwervings- / verwerkingsfase) 

5 min We bespreken ook nog welke maatregelen je best neemt en opvolgt om niet besmet te 

geraken. LK toont deze op het bord en samen gaan we ze bekijken en bespreken. 

Welke maatregelen heb jij opgevolgd? 
Wat zou volgens jou nog helpen om niet besmet te geraken? 

https://www.zorg-en-

gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_afficheA3_7tips_update.pdf 

 

Slotfase 

 Om af te sluiten spelen we nog een spel memory. Dit doen we met prentjes van de 

maatregelen. 
Leerlingen zoeken naar 2 dezelfde prentjes. Ze spelen dit spel per 2. 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/tweede-besmetting-met-covid-19-vastgesteld-in-ons-land/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/tweede-besmetting-met-covid-19-vastgesteld-in-ons-land/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/1850-nieuwe-besmettingen-met-coronavirus-covid-19/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/1850-nieuwe-besmettingen-met-coronavirus-covid-19/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/aantal-mensen-in-het-ziekenhuis-neemt-langzaam-af/
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/aantal-mensen-in-het-ziekenhuis-neemt-langzaam-af/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_afficheA3_7tips_update.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_afficheA3_7tips_update.pdf
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Ben je klaar ? Check dan even of je niets vergeten bent. Gebruik hiervoor eventueel het memo-

lijstje bij de opmerkingen 
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