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Voorwoord 
 
In het voorjaar van 2020 bereikte COVID-19 ook ons land. COVID-19 is een infectieziekte die 
een enorme impact had (en nog steeds heeft) op ons leven. 

Door de coronacrisis kon mijn laatste stage helaas niet doorgaan. Gelukkig kregen we een 
heleboel alternatieve opdrachten zodat afstuderen in juni 2020 toch nog mogelijk werd. Eén 
van die opdrachten was het uitwerken van een WO-thema, met hierbinnen aandacht voor 
minstens vier andere leerdomeinen. We mochten het uitwerken als gewone lessen, ervan 
uitgaande dat de scholen op 4 mei 2020 terug zouden opengaan. Op het moment dat ik aan 
de lessen begon, was daar echter nog veel onduidelijkheid over. Bovendien vond ik het een 
ideale gelegenheid om mezelf wat uit te dagen en een aantal digitale tools te verkennen. Ik 
koos er dan ook voor om een lessenpakket uit te werken in de vorm van een website. 

Veel leerlingen hebben heel wat vragen over het ontstaan en verspreiden van dergelijke 
ziekten, over wat ze zelf kunnen doen om verdere verspreiding tegen te gaan, ... . We 
werden (en worden nog steeds) geconfronteerd met een heel bijzondere situatie en weten 
soms niet goed hoe we ons hierbij moeten voelen. Woorden als 'lockdown', 'quarantaine', 
'pandemie', 'vaccins', sociale distancing'... worden ons naar het hoofd geslingerd.  

Om leerlingen wat meer wegwijs te maken in dit verhaal en hen hiermee te helpen omgaan, 
ontwikkelde ik een website met enkele lessen. 

 

Website: https://sites.google.com/view/ziekteverwekkerziekteverwerker/ 
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Inleiding 
 

Door het uitwerken van deze website, wil ik het mogelijk maken dat leerlingen de hele 
lessenreeks zelfstandig doorlopen (uiteraard met ondersteuning van de leerkracht, al dan 
niet op afstand). Als leerkracht zal je nog wel moeten inschatten wat haalbaar is voor de 
leerlingen van jouw klas. Sommige opdrachten zijn voor sommige leerlingen misschien niet 
haalbaar om zelfstandig te verwerken. Misschien hebben niet alle leerlingen het nodige 
materiaal in huis voor de opdrachten. … 

Aangezien ik me ervan bewust ben dat niet alle leerlingen thuis over een computer met 
internetverbinding beschikken, bundelde ik de lessen en opdrachten ook in een PDF-
bestand. Ook leerkrachten die er de voorkeur aan geven om met een papieren versie te 
werken, kunnen hier gebruik van maken. De bundel kan gebruikt worden los van de website. 
Het is wel aanbevolen de bijhorende filmpjes te bekijken/te tonen. Dit kan via de links of via 
de QR-codes in de bundel. 

Ook in de klas kan de website gebruikt worden. Je kan als leerkracht zelf bepalen op welke 
manier je er dan juist mee aan de slag gaat. Je kan leerlingen in groepjes laten werken, je 
kan delen klassikaal bespreken en andere stukjes individueel, per 2 of in groep, je kan 
bepaalde opdrachten thuis laten voorbereiden, … 

Doorheen de lessen komen vooral verschillende domeinen van WO aan bod. Daarnaast is er 
ook aandacht voor Nederlands, wiskunde en godsdienst. Ook vakoverschrijdende thema’s 
komen aan bod.  

 

Overzicht van de lessen: 

Les 1: micro-organismen (WO-natuur) 

Les 2: ons afweersysteem (WO-natuur, Nederlands-schrijven) 

Les 3: epidemieën en pandemieën (WO-ruimte, WO-mens en maatschappij, 
Nederlands-begrijpend lezen) 

Les 4: aanpak COVID-19 (WO-mens en maatschappij, Wiskunde-tabellen en 
grafieken) 

Les 5: hygiënische voorschriften (WO-natuur  onderzoekend leren, Nederlands-
schrijven) 

Les 6: solidariteit (Godsdienst, WO-mens en maatschappij) 

Les 7: medicatie en vaccinatie (WO-natuur) 

Les 8: kiezen tussen pest en cholera (WO-tijd, Nederlands-spreekwoorden) 
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Op de website zie je bij sommige onderdelen een luidsprekertje staan. Als er een zwarte 
luidspreker staat, betekent dit dat de tekst wordt voorgelezen als je hierop klikt. Een groene 
luidspreker betekent dat er wat meer uitleg bij de tekst wordt gegeven. Zo is het soms 
gemakkelijker om (moeilijke woorden in) de tekst te begrijpen. Voor leerlingen die extra 
ondersteuning kunnen gebruiken bij de moeilijke terminologie, is er ook een woordposter 
voorzien.  

 

Je kan de poster downloaden via deze QR-code: 

 

In een aantal lessen zijn extra opdrachten voorzien voor leerlingen die meer willen weten. 
Deze onderdelen zijn voorzien van een * .  

Omdat ik merk dat heel wat kinderen zich toch wel zorgen maken op dit moment, werkte ik 
ook een les uit in verband met ‘piekeren’. Ook dit deeltje kunnen kinderen zelfstandig 
doorlopen of kan als les gebruikt worden in de klas. Je vindt er heel wat tips over omgaan 
met angst/piekeren. 

In het onderdeel ‘voor de leerkracht’ vind je voor elke les een fiche met leerplandoelen per 
onderwijsnet. Hier vind je eveneens de verbetersleutels bij de opdrachten.  

De leerlingen kunnen zichzelf evalueren aan de hand van enkele ‘test jezelf-opdrachten’ na 
een aantal lessen. Als leerkracht kan je het leerproces van de leerlingen opvolgen doorheen 
de opdrachten die de leerlingen maken en aan jou bezorgen. Bij de opdrachten in verband 
met ‘onderzoekend leren’ is er een evaluatiefiche voor de leerlingen (en de leerkracht) 
voorzien. 

Veel succes!  
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Les 1: micro-organismen 
 

 
50 min. 

Na deze les kan je: 

- uitleggen wat infectieziekten zijn. 
- de 3 soorten microben die worden besproken uitleggen. 
- op een eenvoudige manier het verschil tussen een virus, een bacterie en een 

schimmel uitleggen. 
- illustreren dat microben schadelijk, maar ook nuttig kunnen zijn. 

 
1. Wat zijn infectieziekten? 
 

In de lessen binnen het thema 'Ziekteverwekkers en ziekteverwerkers' zullen we het hebben 
over 'infectieziekten'. Maar wat zijn nu eigenlijk 'infectieziekten'? 

Acht van de tien meest voorkomende ziekten zijn infectieziekten. Infectieziekten zijn ziekten 
die veroorzaakt worden door micro-organismen, zoals virussen, bacteriën en schimmels. 
Sommige infectieziekten komen vaak voor, ook bij gezonde mensen (bv. griep, verkoudheid, 
…). Andere zijn eerder zeldzaam en houden verband met recente reizen (bv. malaria). Deze 
ziekten worden infectieziekten genoemd, omdat ze je lichaam ‘infecteren’ (= besmetten). 

Een infectie kan leiden tot een plaatselijke ontsteking (bv. het ontsteken van een wonde) of 
het algeheel ziek worden van je lichaam. 

De meeste infectieziekten gaan na een paar dagen of weken vanzelf weer over. Sommige 
ziekten kunnen echter levensbedreigend zijn als ze niet behandeld worden. 

 

2. Wat zijn micro-organismen? 
 

Micro-organismen zijn heel kleine levende wezens. Ze zijn zo klein dat we ze niet met het 
blote oog kunnen zien. Micro-organismen leven overal (in voedsel, in het water, in de lucht, 
op je lichaam, op kledij, op tafels, …). Schadelijke microben noemen we ook wel 
ziektekiemen of ziekteverwekkers. 

We onderscheiden 3 belangrijke soorten. 
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Bacteriën 
Een bacterie is maar één cel groot. Dat is zo klein, dat je ze nog net door een lichtmicroscoop 
kunt bekijken. Ze zien eruit als kleine bolletjes, staafjes of spiraaltjes. Er zijn heel veel 
verschillende soorten. Sommige bacteriën zijn schadelijk en kunnen je erg ziek maken. Er zijn 
ook bacteriën die nuttig zijn. In onze darmen zijn er bijvoorbeeld veel bacteriën die er juist 
voor zorgen dat we gezond blijven. 

Bacteriën kunnen zichzelf heel snel verspreiden. Eén bacterie kan zich na een halve dag al 
verspreid hebben tot miljarden bacteriën. 

 

Virussen 
Een virus is nog veel kleiner dan een bacterie. Een virus is zelfs geen echte cel en kan alleen 
maar leven in andere cellen. Virussen dringen cellen binnen en maken die kapot. Zo 
overleeft het virus, vermenigvuldigt het zich en word je ziek. 

COVID-19 wordt veroorzaakt door een nieuwe stam van het coronavirus. 

Bekijk volgende filmpjes: 

https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-virus-zo-maakt-een-virus-je-lichaam-
ziek/playlist/293/  

 

 

 

 

 

https://schooltv.nl/video/wat-is-het-verschil-tussen-een-bacterie-en-een-virus-je-kunt-van-
allebei-goed-ziek-worden/ 
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Schimmels 

Schimmels zijn meercellige organismen (= ze bestaan uit meerdere cellen) die voor de mens 
zowel nuttig als schadelijk kunnen zijn. Ze voeden zich met rottend, dood materiaal. 
Bepaalde schimmels kunnen schadelijk zijn omdat ze infecties veroorzaken of doordat ze 
giftig zijn. Andere zijn dan weer nuttig of onschadelijk. 

Bekijk volgend filmpje: 

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-schimmels-1/ 

 

 

 

Bekijk het onderstaande overzicht (bron: www.e-bug.eu): 
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3. Het coronavirus 
 

Wil je meer weten over het coronavirus? Bekijk dan onderstaand filmpje. 

https://schooltv.nl/video/wat-is-het-coronavirus-een-virus-in-de-vorm-van-een-
kroon/#q=coronavirus 

 

 
 
4. Nuttige microben: een onderzoek 
 

"Microben zijn ééncellige organismen die meestal nuttig zijn, hoewel sommige onder hen 
kwalen en ziekten kunnen veroorzaken. Eén van de belangrijkste nuttige toepassingen van 
bacteriën vinden we terug in de voedingsindustrie. Kaas, brood, yoghurt, chocolade, azijn en 
alcohol worden allemaal gemaakt door de groei van microben. Deze microben veroorzaken 
een chemische verandering die we fermentatie noemen. Fermentatie is een proces waarin 
de microben samengestelde suikers afbreken en ze omzetten in eenvoudige 
samenstellingen. Door fermentatie verandert het product van één soort voedsel in een 
andere soort." (www.e-bug.eu)  

Wil je graag zelf vaststellen wat het nut is van schimmels? Doe de gistrace (zie bijlage 1 les 1) 
en beantwoord de bijhorende vragen (bron: www.e-bug.eu).  

 

Dit heb je nodig: 

- water 
- bloem 
- gist 
- suiker 
- 2 bekertjes 
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4. Test jezelf 
 

Alles begrepen? Via onderstaande link kan je het testen. Tip: als je op het lampje in de linker 
bovenhoek klikt, zie je alle woorden waaruit je kan kiezen.  

https://learningapps.org/display?v=pmsq9x9jc20 

 

Succes! 
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Bijlagen les 1 
Gistrace (bron: www.e-bug.eu) 
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Les 2: ons afweersysteem 

 

50 min. (+ 25 min.*) 

Na deze les kan je: 

- de 3 verdedigingsmechanismen van ons afweersysteem in eigen woorden uitleggen. 
- uitleggen hoe ons afweersysteem een geheugen opbouwt. 
- in eigen woorden uitleggen wat het nut van koorts is. 
- verschillende mogelijkheden geven om ons afweersysteem te helpen. 
- een samenvatting maken op een door jou gekozen manier. 

Na deze les ben je je ervan bewust dat een aangepaste levensstijl ons helpt om gezond te 
blijven. 

*Als je nog wat extra wil, weten kan je verder scrollen naar het stukje over allergieën.  

 
1. Hoe werkt ons afweersysteem? 
Ons afweersysteem zorgt ervoor dat ziekteverwekkers zoveel mogelijk buiten ons lichaam 
blijven of ruimt ze op als ze toch ons lichaam binnendringen. Een andere naam voor 
'afweersysteem' is 'immuunsysteem'. Ons afweersysteem heeft een geheugen. Als eenzelfde 
ziekteverwekker ons lichaam nogmaals probeert binnen te dringen, kan het systeem sneller 
in werking treden. 

 

Ons afweersysteem kan je zien als een leger met 3 verschillende verdedigingslinies: 

 

Verdedigingslinie 1: De fysieke barrière 
De huid en de slijmvliezen (bv. in de mond, de neus, de longen) zorgen ervoor dat de 
ziekteverwekkers niet in ons lichaam kunnen komen. Langs plaatsen waar de huid of de 
slijmvliezen beschadigd zijn, kunnen ziekteverwekkers gemakkelijker in het lichaam komen. 
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Talg- en zweetklieren in de huid scheiden een stof af die zorgt voor een lage zuurtegraad. De 
meeste ziekteverwekkers houden daar niet van. Ook tranen en speeksel zorgen ervoor dat 
bacteriën en virussen wegspoelen en zich niet aan de huid en de slijmvliezen kunnen 
hechten. Ze bevatten ook stoffen die de ziekteverwekkers onschadelijk kunnen maken. 

Bij een verkoudheid maakt je lichaam meer slijm aan dan normaal, om zich beter te 
verdedigen. Hierdoor ga je hoesten en niezen. Zo probeert je lichaam het slijm met de 
ziekteverwekker uit je lichaam te krijgen. Door hoesten en niezen kan je echter wel andere 
mensen besmetten. 

Verdedigingslinie 2: De algemene afweer 
Als de ziekteverwekkers door de eerste barrière geraken, komen ze in contact met de 
tweede verdedigingslinie: de witte bloedcellen in ons lichaam. Deze witte bloedcellen 
sporen alle lichaamsvreemde stoffen op en eten ze op. 

Verdedigingslinie 3: De specifieke afweer 
De derde verdedigingslinie reageert heel specifiek op bepaalde lichaamsvreemde stoffen. 
Ook hier spelen witte bloedcellen de hoofdrol. Ziekteverwekkers worden aangevallen 
doordat de witte bloedcellen antistoffen aanmaken tegen een specifieke ziekteverwekker. 
Deze antistoffen maken de ziekteverwekker onschadelijk.  

De cellen herinneren zich eenzelfde ziekteverwekker heel lang. Dit zorgt ervoor dat er de 
volgende keer als dezelfde ziekteverwekker het lichaam binnendringt, veel sneller 
gereageerd kan worden. Ons lichaam is immuun geworden voor een ziekte die het eerder al 
heeft doorstaan. 

Waarom zijn we dan nog niet immuun voor verkoudheden en griep? 

Het griepvirus verandert elk jaar een beetje. Hierdoor herkent ons afweersysteem het niet. 
Er werden nog geen antistoffen aangemaakt. Hetzelfde geldt ook voor een verkoudheid. Er 
zijn veel verschillende virussen die voor een verkoudheid kunnen zorgen. De kans dat je dus 
een verkoudheidsvirus tegenkomt dat niet door je lichaam wordt herkend, is groot. 

Hetzelfde geldt ook voor COVID-19. Deze ziekte wordt veroorzaakt door een variant van het 
coronavirus waar ons lichaam nog geen antistoffen tegen opgebouwd heeft. 

Bekijk het volgende filmpje: 

https://schooltv.nl/video/strijd-tegen-ziekteverwekkers-je-lichaam-heeft-mechanismen-om-
ziekteverwekkers-te-bestrijden/#q=afweersysteem 
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2. Waarom krijgen we koorts? 
 

We spreken van koorts als de lichaamstemperatuur hoger is dan 38°C. Koorts is een reactie 
van het lichaam om een infectie te helpen bestrijden. Bij koorts gaat het bloed in ons 
lichaam sneller stromen. Er kunnen dus meer witte bloedcellen worden aangevoerd die 
ervoor zorgen dat de ziekte kan bestreden worden. 

 

 

3. Kunnen we ons afweersysteem helpen? 
Bij een verminderde weerstand krijgen micro-organismen meer kans om zich te delen en te 
verspreiden. Hierdoor loop je meer risico om een infectie te krijgen. 

Slaap voldoende 

Tijdens het slapen herstelt ons lichaam zich en maakt het antistoffen aan. 

Eet gezond 

De werking van ons afweersysteem hangt samen met de werking van onze darmen. In onze 
darmen zitten heel veel verschillende bacteriën die ons afweersysteem in evenwicht 
houden. Gezonde voeding is van belang voor een evenwichtige darmflora. Eet vooral veel 
groenten, fruit, volkorenproducten, noten, zaden, vis en mager vlees. Vermijd suikers. Het 
drinken van voldoende water zorgt ervoor dat afvalstoffen goed verwijderd kunnen worden. 

Beweeg 

Beweging stimuleert de bloedsomloop. De darmen zullen bovendien beter hun werk kunnen 
doen. Hierdoor worden afvalstoffen sneller afgevoerd. 

 

Op www.gezondleven.be kan je de actieve voedingsdriehoek nog eens bekijken.  
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4. Opdracht: een samenvatting 
Geen testje deze keer, maar een andere opdracht: vat bovenstaande uitleg samen in je eigen 
woorden. Dit kan op twee manieren, je kiest zelf hoe jij dit het liefst aanpakt. 

1) Je maakt een samenvatting in tekstvorm (zie les 2 bijlage 1) 

of 

2) Je maakt een stripverhaal. Je maakt je eigen tekeningen en vult de tekstballonnetjes in. 
(zie les 2 bijlage 2) Zorg ervoor dat je door de tekeningen en de tekst laat zien dat je weet 
hoe ons afweersysteem werkt. 

Veel succes! 

 

*Extra: allergieën 
Bij een allergie is ons afweersysteem in de war. Ons lichaam denkt dat een ziekteverwekker 
ons lichaam aanvalt en gaat hierop reageren (door meer slijm en vocht te produceren 
waardoor onze ogen gaan tranen, we gaan niezen, snotteren, …). In feite gaat het niet om 
een ziekteverwekker maar om stuifmeel, huidschilfers van dieren, uitwerpselen van stofmijt, 
voedselbestanddelen, … Ons lichaam maakt hier antistoffen tegen aan. Elk contact met deze 
stof zal leiden tot een allergische reactie. 

Normaal is een allergie redelijk onschuldig. In heel uitzonderlijke gevallen kan het 
levensbedreigend zijn. Mensen die allergisch zijn voor pinda’s of wespensteken kunnen in 
een ernstige shock raken. Vaak hebben mensen met zo’n allergie een adrenalinepen bij zich. 
Het is een injectiespuit in de vorm van een pen die ze gemakkelijk bij zichzelf kunnen 
inspuiten. Door dit middel te gebruiken gaat men de shock tegen na contact met pinda’s of 
na een wespensteek. 

Bekijk volgende filmpjes: 

https://schooltv.nl/video/allergie-heftige-reactie-op-gewone-stoffen/ 

 

https://schooltv.nl/video/de-buitendienst-wat-is-hooikoorts/  
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Bijlagen les 2 
 

Les 2 Bijlage 1 
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Les 2 bijlage 2 
Naam: ________________________________ 
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Les 3: epidemieën en pandemieën 

 
50 min. 

Na deze les kan je: 

- in eigen woorden het verschil tussen een epidemie en een pandemie uitleggen en er 
een voorbeeld van geven. 

- omschrijven waar het coronavirus is ontstaan en hoe het zich kon verspreiden. 
- de naam en functie van enkele politici weergeven. 
- enkele voorstellen formuleren om de verspreiding van virussen tegen te gaan. 

 

In deze les oefen je: 

- het bepalen van de coördinaten van een opgegeven plaats. 
- het bepalen van de afstand tussen twee plaatsen met behulp van de lijnschaal en de 

breukschaal. 
- het aanduiden van de werelddelen op een kaart. 

 

Opgelet: Aan deze les is ook een les begrijpend lezen gekoppeld. Hier oefen je een aantal 
leesstrategieën en maak je een samenvatting. Voor deze les voorzie je best 50 minuten 
extra. 

1. Een opwarmertje 

Als je beschikt over een UV-lamp kan je thuis of in de klas ‘de virusproef’ doen (bron: 
https://www.c3.nl/virus-doorgeven/). (les 3 bijlage 1) 

Zie je hoe snel microben zich kunnen verspreiden? 

 

2. Epidemieën en pandemieën 
Als mensen (nog) geen antistoffen hebben tegen bepaalde ziektekiemen, kan een ziekte zich 
heel snel verspreiden. Mensen kunnen elkaar besmetten. Een ziekte die normaal niet zoveel 
voorkomt, komt plots heel vaak voor in een bepaald gebied. We spreken dan van een 
epidemie. Zo heb je waarschijnlijk al wel gehoord van de jaarlijkse griepepidemie. Doordat 
het griepvirus elk jaar verandert, herkent ons afweersysteem het niet. 
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Als een ziekte ergens op één bepaalde plaats ontstaat en zich al heel snel verspreidt naar 
andere landen en continenten, spreken we van een pandemie. 

Via onderstaande link kan je een tekst met bijhorend lesje begrijpend lezen vinden over 
epidemieën en pandemieën. Aangezien veel leerlingen thuis les kregen/krijgen tijdens de 
coronacrisis, stelde Diaplus een aantal teksten uit haar tekstenlab gratis ter beschikking.  

https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/diaplus-tekstenlab/thuisonderwijs/ 

 

3. COVID-19: een pandemie 
Zo werden we in het voorjaar van 2020 we geconfronteerd met een virus dat zich razendsnel 
wist te verspreiden over verschillende werelddelen: het coronavirus (COVID-19). 

Op info-coronavirus.be lezen we volgende info over het ontstaan van COVID-19: 

“COVID-19 is een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is 
vastgesteld. De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan, hoofdstad van de provincie 
Hubei. Initieel leek de uitbraak gelinkt aan South China Seafood City. Op deze markt worden 
zeevruchten, kippen, vleermuizen, marmotten en andere wilde dieren verkocht, wat erop 
wijst dat het virus waarschijnlijk van een dierlijke bron afkomstig is. Het virus is van mens tot 
mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen ook verspreid in andere landen.” 

Op onderstaande kaart en in het filmfragment kan je zien waar het virus is ontstaan en hoe 
het zich kon verspreiden. Bekijk de kaart en het filmpje. Maak vervolgens de opdracht in 
bijlage 2 van les 3. Bij deze opdracht ga je moeten werken met de lijnschaal en de 
breukschaal om de afstand tussen twee plaatsen in je atlas te bepalen. Hieronder vind je 
filmpjes waarin het nog eens wordt uitgelegd. 

Uitleg lijnschaal  

 

Uitleg breukschaal  
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Filmpje: https://schooltv.nl/video/hoe-ging-het-coronavirus-de-wereld-over-corona-begon-
in-china/playlist/293/ 

 

 
 
 
4. Wat zou ik doen als minister van volksgezondheid? 
 

Stel dat jij minister van volksgezondheid bent. Wat zou jij doen om ervoor te zorgen dat het 
virus zich in ons land minder snel kan verspreiden? Noteer minstens 5 zaken. 

Trouwens, weet jij wie onze (voorlopige) federale minister van volksgezondheid is? Je kent 
hem/haar vast en zeker wel. De laatste tijd is hij/zij heel bekend geworden met de volgende 
uitspraak: "Blijf in uw kot!".  
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Sofie Wilmès 

 

Maggie De Block 

 

 

 

 

Marc Van Ranst 
 

Via deze link, kom je bij het juiste antwoord:  

https://www.youtube.com/watch?v=Idc2mkS-QLk 

 

 

Weet je ook wat de functie is van de andere personen en waarom ze de laatste tijd zo vaak 
in het nieuws kwamen? Vraag het aan medeleerlingen, je broer of zus, je mama of papa en 
laat het weten aan de juf. Hij/zij zal je graag vertellen of je het bij het rechte eind hebt. 
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5. Test jezelf 
Klaar? Test via onderstaande link of je alles begrepen hebt. Opgelet: om de vragen bij de 
afbeeldingen te kunnen zien, moet je met je pijltje op de 'i' bij de afbeelding gaan staan. 

Succes! 

https://learningapps.org/display?v=p4zu5yr3320 
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Bijlagen les 3 
Les 3 bijlage 1 

De virusproef (bron: https://www.c3.nl/virus-doorgeven/) 
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Les 3 bijlage 2 
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Les 4: aanpak COVID-19 

 

50 min. 

Na deze les kan je: 

- voorbeelden geven van maatregelen die de federale overheid nam om de 
verspreiding van het coronavirus te te gaan. 

- 'flattening the curve' uitleggen met behulp van een grafiek. 

 

In deze les oefen je: 

- het interpreten van tabellen en grafieken. 
- het omzetten van de gegevens uit een tabel naar een staafdiagram. 

 

1. Aanpak COVID-19 in België en Nederland 
In onderstaand filmpje kan je zien hoe de overheid in Nederland (maar ook in België) de 
coronacrisis aanpakt.  

Bespreek na het bekijken van dit filmpje onderstaande vragen: 

- Welke maatregelen werden er ingevoerd? 
- Wie zorgde er in België voor dat die maatregelen werden ingevoerd? 
- Wat betekenden de maatregelen voor jou en jouw gezin? 
- Wie controleert of mensen zich aan deze maatregelen houden? 

https://schooltv.nl/video/de-aanpak-van-het-coronavirus-ten-strijde-tegen-het-
virus/#q=corona 
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2. ‘Flattening the curve’ 
In het filmpje hoorde je het al: flattening the curve. Of met andere woorden, we proberen 
de curve af te vlakken. Wat betekent dit nu precies? Bekijk onderstaande grafiek 

(bron:https://www.demorgen.be). Probeer de grafiek eerst zelf te 'lezen'. Bekijk daarna 
de uitleg hieronder. 

 

Door het nemen van alle maatregelen (scholen sluiten, winkels dicht, ...) probeert de 
federale overheid ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen in te korte tijd ziek worden. Er 
zouden dan geen bedden en dokters genoeg zijn voor al deze zieken (zie blauwe curve in de 
grafiek). Men probeert het aantal zieken te spreiden in de tijd, zodat iedereen de zorg kan 
krijgen die hij/zij nodig heeft (zie groene curve in de grafiek). 

 

3. COVID-19: tabellen en grafieken 
In het nieuws en in de krant zie je dagelijks tabellen en grafieken verschijnen. Eens kijken of 
jij erin slaagt de tabellen en grafieken te interpreteren (zie les 4 bijlage 1). 

 

4. Eindigen met een positieve noot: hamstereeeeeeeen! 
Door de maatregelen van de overheid zoals het sluiten van restaurants, het sluiten van 
winkels, ... begonnen veel mensen te 'hamsteren'. Je zal dit zeker en vast al gehoord hebben.  

Het woord 'hamsteren' is afkomstig van de hamster. Om zich voor te bereiden op de winter 
verzamelt hij voedsel in zijn wangen om het zo naar zijn verblijfplaats te brengen. Zo heeft 
hij voldoende voedsel voor de koude wintermaanden, als er sprake is van schaarste.  

Veel mensen begonnen bij ons dus ook te 'hamsteren'. Zo sloegen ze bijvoorbeeld enorme 
voorraden wc-papier in, waardoor er amper nog wc-papier te verkrijgen was in heel wat 
winkels.  
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Maar... we kunnen er beter mee lachen zeker... Bekijk onderstaand filmpje en zie hoe deze 
mensen het 'wc-papiertekort' willen wegwerken. Veel kijkplezier! 

https://www.youtube.com/watch?v=RNdBLQVBF80 
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Bijlagen les 4 
Les 4 bijlage 1 

Coronavirus: tabellen en grafieken 

Al de grafieken en tabellen op dit werkblad dateren van 11 april 2020. 

1. Bekijk het diagram over het aantal besmettingen per leeftijd en geslacht. Beantwoord 
daarna de vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) In welke 3 leeftijdscategorieën worden de meeste vrouwen besmet? 

 
 
 
 

 

b) Hoeveel besmettingen zijn er vastgesteld bij jongens en meisjes tussen 10 en 19 jaar? 

 
 
 

 

c) In welke 2 leeftijdscategorieën zijn er meer mannen dan vrouwen besmet? 
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2. Bekijk het diagram over het aantal dodelijke slachtoffers per leeftijd en geslacht. 
Beantwoord de vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) In welke categorie komen de meeste dodelijke slachtoffers voor? 

 
 
 

 

b) In welke 2 leeftijdscategorieën komen de minste dodelijk slachtoffers voor? 

 
 
 

 

c) Welke conclusie kan je maken op basis van dit diagram? 
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3. Bekijk de lijngrafiek over ‘Corona in België’. Beantwoord daarna de vragen. 

 

a) Hoeveel mensen liggen er op 11/04 in het ziekenhuis? 

 
 

 

b) Hoeveel van die mensen liggen er op 11/04 op intensieve zorgen? 

 
 

 

c) Waar of niet waar? ‘Het aantal mensen op intensieve zorgen is de laatste week sterk 
gestegen.’ 

 
 

 

d) Vanaf welke datum begint het aantal mensen in het ziekenhuis te dalen? 

 
 

  



33 
 

4. De Universiteit Antwerpen doet tijdens de coronacrisis wekelijks een enquête. Op 
24/3/2020 komen onderstaande cijfers in verband met hoe mensen zich ontspannen 
tijdens de crisis naar boven. Zet de cijfers uit de tabel om in een staafdiagram. 

Activiteit Percentage van de deelnemers 
Wandelen 80% 
Fietsen 34% 
Praten in openlucht op veilige afstand 55% 

 

Staafdiagram 
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Les 5: hygiënische voorschriften 

 
Deel 1: 50 min. 

Deel 2: 50 min. 

 

Les 5 bestaat uit twee delen. Deel 1 kan je nu doen. Kies je voor het onderzoek over 'vuile 
handen' dan kan je deel 2 pas over twee weken verder aanvullen. 

Na deel 1 van deze les kan je: 

- Enkele belangrijke hygiënische maatregelen om de verspreiding van ziektes zoveel 
mogelijk tegen te gaan opsommen. 

- Een goede onderzoeksvraag formuleren. 
- Hypothesen formuleren bij een gekozen onderzoeksvraag. 
- Een onderzoek uitvoeren. 
- Conclusies formuleren bij een uitgevoerd onderzoek. 

 

Na deel 2 van deze les kan je: 

- Een artikel schrijven over een uitgevoerd onderzoek op basis van een opgegeven 
structuur. 

 

1. Preventiecampagne Vlaamse overheid 
Om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich bij ons minder snel zou kunnen verspreiden, 
werden er allerhande maatregelen getroffen. Zo moesten we lange tijd thuisblijven van 
school, moesten onze ouders even stoppen met werken of moesten ze van thuis uit werken, 
... Woorden als 'lockdown' en 'quarantaine' hoorden we regelmatig in het nieuws. Hierover 
later meer. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid verspreidde ook een lijst met zaken waar we zelf op 
moesten (en nog steeds moeten) letten. Bekijk de maatregelen. Waarom zouden juist deze 
dingen op de affiche staan denk je? Bespreek met een medeleerling, je broer of zus, je 
mama of papa, ...  
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2. Op onderzoek: de campagne uitgetest 
Campagnes zoals deze zijn meestal gebaseerd op resultaten van onderzoek. Vandaag 
kruipen we in de huid van een echte onderzoeker. Benieuwd of we tot dezelfde resultaten 
zullen komen! 

Maak groepjes van ongeveer 4 leerlingen. Klik op één van de volgende onderwerpen en volg 
de stappen op het werkblad. 

A) Handen wassen (zie les 5 bijlage 1) 

B) Niezen (zie les 5 bijlage 2) 

 

 

3. We maken een wetenschapskrant 
Als wetenschappers onderzoek doen, publiceren ze de resultaten van hun onderzoek vaak. 
Dit gebeurt meestal in de vorm van een artikel in de krant, in een tijdschrift, …  

Je gaat nu per groep zelf een artikel schrijven over het uitgevoerde experiment (zie les 5 
bijlage 3). Voeg ook foto’s toe. We bundelen de artikels van de verschillende onderzoekjes in 
een ‘wetenschapskrantje’. Dit bezorgen we aan de andere klassen en aan jullie ouders. 

 

 

4. Zelfevaluatie 
Vul de zelfevaluatiefiche in (zie les 5 bijlage 4). Ook de leerkracht zal deze aanvullen. 
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Bijlage les 5 
Les 5 bijlage 1 

Op onderzoek: Handen wassen 
Naam groepsleden: 

 

1. Inleiding: Cartoon 

Bekijk onderstaande cartoon. Wie heeft gelijk? 
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2. Mijn veronderstellingen 

Bespreek de cartoon aan de hand van volgende vragen. 

Vraag 1: Wat denk ik? Welke kinderen hebben volgens mij gelijk en welke niet? Waarom 
denk ik dat? Noteer. 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2: Wat denken de anderen? Welke kinderen hebben volgens hen gelijk en welke niet? 
Waarom denken ze dat? Bespreek. 

 

Vraag 3: Wat denken wij? Welke kinderen hebben volgens ons gelijk en welke niet? Waarom 
denken we dat? Noteer. 
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3. Mijn onderzoeksvraag 

Formuleer hieronder een duidelijke onderzoeksvraag. Opgelet! Een duidelijke 
onderzoeksvraag is: 

- Specifiek: Je formuleert heel precies wat je wil onderzoeken. 
- Enkelvoudig: Je stelt maar één vraag waar je een antwoord op wil zoeken. 
- Meetbaar: Je kan het resultaat meten. 
- Uitvoerbaar in de klas: Kan het onderzoek op school en binnen de tijd die 

beschikbaar is? 

Onze onderzoeksvraag: 

 

 

 

 

Vraag na het formuleren van de onderzoeksvraag feedback aan de leerkracht! Formuleer 
dan de definitieve onderzoeksvraag: 
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4. Hoe zou ik het kunnen onderzoeken? 

Stap 1: Probeer zelf een experiment te bedenken om te komen tot een antwoord op de 
onderzoeksvraag. Teken/noteer hieronder jullie ideeën. Volgende vragen kunnen jullie 
helpen: 

- Wat ga je onderzoeken? 
- Waar ga je het onderzoeken? 
- Hoe ga je het onderzoeken?  
- Wanneer ga je het onderzoeken? 
- Wie ga je bij het onderzoek betrekken? 
- Wat heb je nodig om het onderzoek uit te voeren? 
- Is het een eerlijk experiment? 

 

 

 

 

 

Beschikbaar materiaal 

 

 

 

 

Bespreek het voorstel met de leerkracht. 

Stap 2: Je krijgt nu materiaal van de leerkracht. Bedenk met je groepsleden op welke manier 
je met dit materiaal een experiment zou kunnen opzetten. Noteer kort jullie ideeën. 

 

 

 

 

 

  

Materiaal: 6 doorschijnende en afsluitbare plastic zakjes, 6 sneden wit brood, 
alcoholgel, stromend water, zeep, computer met toetsenbord (of smartphone), 
schone handdoek, papiertjes, stift, een tang 
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5. Ik onderzoek 

Maak foto’s tijdens je onderzoek. Je zal ze later nodig hebben! 

 

Materiaal: 

- 6 doorschijnend en afsluitbare plastic zakjes 
- 6 sneden wit brood 
- stromend water 
- Handzeep 
- Alcoholgel 
- Een tang 
- PC met toetsenbord (of smartphone) 
- Schone handdoek 
- Etiketten 
- Stift 

Het onderzoek: 

Na elke stap steek je de snede brood in een doorschijnend plastic zakje en sluit het goed af. Kleef er 
een etiket op waarop je schrijft om welke boterham het gaat (bv. niet aangeraakt, …). 
 
Belangrijk voor een eerlijk onderzoek: na het wassen/ontsmetten van de handen, gebruik je telkens 
een schone handdoek! 
 
Stap 1: Eén leerling neemt een snede wit brood vast met een tang. Hij/zij raakt de boterham niet aan 
met zijn/haar handen.  
 
Stap 2: Eén leerling neemt na het buiten spelen een volgende snede brood. Hij/zij betast de 
boterham goed met zijn/haar (niet gewassen!) handen.  
 
Stap 3: Eén leerling wast zijn handen grondig met water en zeep. Vervolgens tikt hij wat op het 
toetsenbord van de computer. Hij/zij veegt de boterham goed over het toetsenbord van de 
computer.  
 
Stap 4: Eén leerling wast zijn handen grondig met alcoholgel. 
 
Stap 5: Eén leerling wast zijn handen zonder zeep. 
 
Stap 6: Eén leerling wast zijn handen met water en zeep. 
 
 
Bewaar de boterhammen op een plekje binnen, uit de zon. Kijk gedurende minstens 14 dagen wat er 
gebeurt met de boterhammen. Kleur/teken elke dag hoe elke snede eruit ziet. 
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6. Ik schrijf de resultaten op 

Wij onderzoeken boterhammen op microben: 

Snede 1: __________________________________ 
 
Snede 2: __________________________________ 
 
Snede 3: __________________________________ 
 
Snede 4: __________________________________ 
 
Snede 5: __________________________________ 
 
Snede 6: __________________________________ 
Voorspelling: Wij denken dat : 

 

 

De boterham met de meeste microben is volgens ons: 
__________________________________ 

Vaststellingen: 

Dag 1:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________ Snede 3: ____________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 
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Dag 2:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 

Dag 3:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 
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Dag 4:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 

Dag 5:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 
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Dag 6:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 

Dag 7:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 
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Dag 8:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 

Dag 9:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 



47 
 

Dag 10:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 

Dag 11:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 
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Dag 12:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 

Dag 13:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 
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Dag 14:_____________________ 

 

Snede 1: ______________  Snede 2:_____________  Snede 3:_________ 

Snede 4: ______________  Snede 5:_____________  Snede 6:_________ 
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7. Ik besluit 

Resultaat: We stellen vast dat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De boterham met de meeste microben is: ____________________________________  

 

Bespreek opnieuw de cartoon. Welke kinderen hebben gelijk/geen gelijk. Leg uit aan de 
hand van je onderzoekje. 
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6. Mijn advies 

Welke adviezen zou je op basis van je onderzoek geven aan je klasgenoten?  
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Les 5 bijlage 2 

Op onderzoek: Niezen 

Naam groepsleden: 

 

 

1. Inleiding: Cartoon 

Bekijk onderstaande cartoon. Wie doet het goed? 
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2. Mijn veronderstellingen 

Bespreek de cartoon aan de hand van volgende vragen. 

Vraag 1: Wat denk ik? Welke kinderen hebben volgens mij gelijk en welke niet? Waarom 
denk ik dat? Noteer. 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 2: Wat denken de anderen? Welke kinderen hebben volgens hen gelijk en welke niet? 
Waarom denken ze dat? Bespreek. 

 

Vraag 3: Wat denken wij? Welke kinderen hebben volgens ons gelijk en welke niet? Waarom 
denken we dat? Noteer. 
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3. Mijn onderzoeksvraag 

Formuleer hieronder een duidelijke onderzoeksvraag. Opgelet! Een duidelijke 
onderzoeksvraag is: 

- Specifiek: Je formuleert heel precies wat je wil onderzoeken. 
- Enkelvoudig: Je stelt maar één vraag waar je een antwoord op wil zoeken. 
- Meetbaar: Je kan het resultaat meten. 
- Uitvoerbaar in de klas: Kan het onderzoek op school en binnen de tijd die 

beschikbaar is? 

Onze onderzoeksvraag: 

 

 

 

 

Vraag na het formuleren van de onderzoeksvraag feedback aan de leerkracht! Formuleer 
dan de definitieve onderzoeksvraag: 
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4. Hoe zou ik het kunnen onderzoeken? 

Stap 1: Probeer zelf een experiment te bedenken om te komen tot een antwoord op de 
onderzoeksvraag. Teken/noteer hieronder jullie ideeën. Volgende vragen kunnen jullie 
helpen: 

- Wat ga je onderzoeken? 
- Waar ga je het onderzoeken? 
- Hoe ga je het onderzoeken?  
- Wanneer ga je het onderzoeken? 
- Wie ga je bij het onderzoek betrekken? 
- Wat heb je nodig om het onderzoek uit te voeren? 
- Is het een eerlijk onderzoek? 

 

 

 

 

 

Beschikbaar materiaal 

 

 

 

Bespreek het voorstel met de leerkracht. 

Stap 2: Je krijgt nu materiaal van de leerkracht. Bedenk met je groepsleden op welke manier 
je met dit materiaal een experiment zou kunnen opzetten. Noteer kort jullie ideeën. 

 

 

 

 

 

  

Materiaal: tafel, rol behangpapier, verstuiver, kleurstof voor voedingswaren, plastic 
handschoen, papieren zakdoek, rolmeter, prullenmand 

Je kan hier wat noteren/een tekening maken/… 

Je kan hier wat noteren/een tekening maken/… 
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5. Ik onderzoek 

Maak foto’s tijdens je onderzoek. Je zal ze later nodig hebben! 

 

Materiaal: 

- Tafel 
- Rol behangpapier 
- Verstuiver 
- Kleurstof voor voedingswaren 
- Plastic handschoen 
- Papieren zakdoek 
- Rolmeter 
- prullenmand 

 

Het onderzoek: 

Stap 1: Maak een ‘niestafel’ door enkele banken achter elkaar te plaatsen, tegen de muur. Bedek het 
geheel met behangpapier. Plak ook een stuk omhoog tegen de muur. 
 
Stap 2: Vul een verstuiver met water en een voedingskleurstof. 
 
Stap 3: ‘Nies’ (=spuit met de verstuiver) telkens één voor één: 

- met je rug naar het papier + omdraaien bij ‘niezen’ (zonder bescherming) 
- met een hand met handschoen ertussen 
- met een papieren zakdoek ertussen 
- in de binnenkant van je elleboog 
 
Voorspel telkens eerst hoe ver je denkt dat je gaat ‘niezen’. 

 
Stap 4: Vul de meetresultaten aan in de tabel. 
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6. Ik schrijf de resultaten op 

De druppels zullen zich het minst kunnen verspreiden als: ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vaststellingen: 

 Leerling 1 Leerling 2 Leerling 3 Leerling 4 
Omdraaien Lengte (cm)  

 
   

Breedte (cm)  
 

   

Niezen met 
hand 

Lengte (cm)  
 

   

Breedte (cm)  
 

   

Niezen met 
zakdoek 

Lengte (cm)  
 

   

Breedte (cm)  
 

   

Niezen in 
elleboog 

Lengte (cm)  
 

   

Breedte (cm)  
 

   

 

Je omdraaien tijdens het niezen (zonder iets voor de mond): 

1. Wat dacht je dat er zou gebeuren wanneer je bij het niezen de hand voor de mond zou 
houden? 

 

 

 

2. Wat gebeurde er in werkelijkheid? (Waar en hoe ver verspreidde de niesbui zich?) 
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Niezen met de hand voor de mond: 

1. Wat dacht je dat er zou gebeuren wanneer je bij het niezen de hand voor de mond zou 
houden? 

 

 

2. Wat gebeurde er in werkelijkheid? (Waar en hoe ver verspreidde de niesbui zich?) 

 

 

 

Niezen met de zakdoek: 

1. Wat dacht je dat er zou gebeuren wanneer je een zakdoek voor je mond zou houden? 

 

 

 

2. Wat gebeurde er in werkelijkheid? (Waar en hoe ver verspreidde de niesbui zich?) 

 

 

 

Niezen in de elleboog: 

1. Wat dacht je dat er zou gebeuren wanneer je zou niezen in je elleboog? 

 

 

 

2. Wat gebeurde er in werkelijkheid? (Waar en hoe ver verspreidde de niesbui zich?) 
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7. Ik besluit 

 

De beste manier om te niezen is________________________________________________ 

omdat______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Even doordenken: 

Wat gebeurt er als we onze handen niet wassen nadat we erin geniesd hebben? 

 

 

 

 

Wat doen we best met een papieren zakdoek waar we in geniesd hebben? 

 

 

 

 

 

Bespreek opnieuw de cartoon. Welk(e) kind(eren) doen/doet het goed? Leg uit aan de hand 
van je onderzoekje. 
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8. Mijn advies 

Welke adviezen zou je op basis van je onderzoek geven aan je klasgenoten?  
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Les 5 bijlage 3 
Titel:_____________________________________________________________________ 

 

 

Plaats hier enkele foto’s. 

 

 

 

 

Inleiding (Vervang ‘inleiding’ door de tussentitel van dit stukje) 
(Naam onderzoekers, onderzoeksvraag) 
 
 
 
 
 
 
Midden (Vervang ‘midden’ door de tussentitel van dit stukje) 
(Beschrijving onderzoek, belangrijkste resultaten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slot (Vervang ‘slot’ door de tussentitel van dit stukje) 
(Advies voor de lezer) 
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Les 5 bijlage 4 
Evaluatiefiche van _____________________________________ (naam invullen) 

 Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende 
De mate waarin ik initiatief 
nam. 0 0 0 0 

Mijn samenwerking met 
andere groesleden. 0 0 0 0 

Mijn inbreng bij de 
denkvragen. 
 

0 0 0 0 

Mijn inbreng bij de 
doevragen. 0 0 0 0 

 

Als ik deze opdracht opnieuw zou moeten maken, dan zou ik: 

 

 

 

Het gaat hier volgens mij om een eerlijk/niet-eerlijk onderzoek, omdat: 

 

 

 

Het belangrijkste dat ik heb geleerd is: 

 

 

Dit vond de leerkracht: 

 Zeer goed Goed Voldoende Onvoldoende 
De mate waarin ik initiatief 
nam. 0 0 0 0 

Mijn samenwerking met 
andere groesleden. 0 0 0 0 

Mijn inbreng bij de 
denkvragen. 
 

0 0 0 0 

Mijn inbreng bij de 
doevragen. 0 0 0 0 
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Les 6: solidariteit 
 

 

50 min. 

 

Na deze les kan je: 

- In eigen woorden uitleggen wat solidariteit is. 
- Voorbeelden geven van solidariteit in een actuele situatie. 

 

In deze les sta je stil bij  

- het belang van solidariteit voor de samenleving. 
- de betekenis van solidariteit voor jou. 

 

1. Om over na te denken… 
Bekijk het volgende filmpje. 

Het verhaal van de jongen en de stervende zeersterren. 
(https://www.kuleuven.be/thomas/page/verder-kijken/video-manual/204256/) 

 

Denk eens na over de volgende vragen: 

Wat heb je gezien in het filmpje? 

Wat heeft je geraakt in het filmpje? 

Heb jij al eens iets gedaan zoals de jongen? Wat? Wanneer? Hoe? 

Denk jij dat het zinvol is wat de jongen doet? Waarom wel/niet? 

Wat vind je van de reactie van de man? 
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Wat zou er gebeuren als iedereen in de samenleving denkt zoals de man? 

Was je ooit al eens een 'zeester'? 

Wie heeft jou toen geholpen? 

Wat betekende dat voor jou? 

 

Het verhaal gaat eigenlijk over 'elkaar helpen'. Als mensen in nood zijn, als het even moeilijk 
gaat, ... is het belangrijk dat mensen elkaar helpen. We noemen dit 'solidariteit'. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Elkaar helpen als het moeilijk gaat 
Overal zijn er wel 'zeesterren' en 'jongetjes'. 

- Zeesterren: mensen die hulp kunnen gebruiken. 
- Jongetjes: mensen die zorgen voor anderen. 

Ook tijdens de coronacrisis horen en hoorden we heel veel over 'solidariteit'. Als het moeilijk 
gaat, is het belangrijk dat mensen er zijn voor elkaar. Dat 'zorgen voor elkaar' zit in kleine en 
grote dingen. Je hoeft het niet altijd ver te zoeken. 

Zo was er bijvoorbeeld 'de berenjacht'. In bijlage 1 van les 6 kan je lezen waar die zijn 
oorsprong vond. De 'zeesterren' zijn in dit verhaal de vele (gezinnen met) kinderen die heel 
lang thuis zitten en nergens naartoe kunnen. Hierdoor is het soms moeilijk om de vrije tijd in 
te vullen. De 'jongetjes' in dit verhaal zijn de bedenkers van dit initiatief en de vele mensen 
die een beer (of ander knuffeldier) achter hun raam plaatsten. Zo werd wandelen voor heel 
wat kinderen plots veel leuker. 

Kan je zelf nog 'zeesterren' en 'jongetjes' vinden in tijden van corona? Je mag heel breed 
denken: van zieke mensen en dokters tot kleine kinderen en mama's en papa's. Vul les 6 
bijlage 2 in.  
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3. Solidariteit in tijden van corona: een collage 
Ga op zoek in kranten, tijdschriften, op het internet, ... Verzamel afbeeldingen, artikels, ... 
van allerlei initiatieven die te maken hebben met solidariteit in tijden van corona. 

Enkele woorden ter inspiratie: 

- witte lakens 
- applaus 
- 'samen sterk' 
- soep  
- boodschappen doen 
- mondmaskers maken 
- ... 

 

 

4. Enkele coronaliedjes 
 

Ook enkel bekende zangers/groepen droegen hun steentje bij en schreven een liedje 
speciaal om mensen door de coronacrisis te leiden. Je kan ze hier beluisteren. 

 

Niels Destadsbader - Nooit alleen 

 

 

K3 - Bubbel 
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5. Onze ‘Ronde tegen corona’ 
Heel wat evenementen konden niet doorgaan tijdens de coronacrisis. Zo ook dé 
belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar: De Ronde van Vlaanderen. Normaal zou die 
doorgaan op zondag 5 april 2020. HLN en VTM organiseerden op die dag 'De Ronde tegen 
Corona'. Een helikopter vloog de hele dag over Vlaanderen. Mensen konden van thuis uit 
allerlei boodschappen tonen, die door de helikopter gefilmd werden en live op tv werden 
uitgezonden. 

Misschien is het wel eens leuk om met onze klas ook zo'n ronde te organiseren? Bedenk een 
boodschap voor je klasgenoten. Wat wil je hen graag vertellen? Welke boodschap van hoop 
en solidariteit wil je hen graag meegeven? Bedenk een originele manier om ze te tonen aan 
de rest van de klas. Maak er een foto van bezorg deze aan je juf of meester. 
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Bijlage les 6 
Les 6 bijlage 1 
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Les 6 bijlage 2 
Naam: ____________________________________ 

 

Over ‘zeesterren’ en ‘jongetjes’ in coronatijden 

 

Zeesterren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jongetjes: 
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Les 7: medicatie en vaccinatie 

 

25 min. (+ 50 min.*) 

 

Na deze les kan je: 

- omschrijven hoe een vaccin werkt. 

 

Na deze les ben je je ervan bewust dat: 

- er veel onderzoek nodig is voor het ontwikkelen van medicatie en vaccins. 
- vaccins belangrijk zijn om verspreiding van (gevaarlijke) ziekten tegen te gaan. 
- onaangepast gebruik van antibiotica negatieve gevolgen heeft. 

 

 

1. Welke vaccinaties krijgen wij als kind? 
Misschien herinner jij je zelf nog wel dat jij (of je broertje of zusje) met je mama of papa naar 
Kind & Gezin ging. Regelmatig kreeg je daar dan één (of meerdere) vaccin(s). Veel mensen 
noemen dit ook wel 'een spuitje'. Ook als je met de school naar het medische schooltoezicht 
gaat, krijg je af en toe een spuitje. 

In onderstaand schema (bron: https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-
vaccineren/vaccinaties/ ) kan je zien welke vaccinaties (of 'spuitjes') kinderen op dit moment 
volgens Kind & Gezin best krijgen toegediend en wanneer. 



70 
 

 

Opdracht: Vraag bij je mama of papa na welke vaccinaties jij allemaal hebt gekregen. Maak 
een lijstje en bezorg het aan de leerkracht. 

 
2. Hoe werkt een vaccin? 
Heel wat kinderziektes (bof, mazelen, hersenvliesontsteking, rodehond, roodvonk en 
waterpokken) zijn infectieziekten. Het zijn heel besmettelijke ziektes. We noemen ze 
‘kinderziektes’ omdat je ze vaak al op jonge leeftijd krijgt. Als je de ziekte hebt gehad, heeft 
je lichaam antistoffen aangemaakt tegen deze ziekte en kan je de ziekte niet meer krijgen. Je 
bent er immuun voor (zie ook les 2: afweersysteem). Omdat het om heel besmettelijke 
ziektes gaat, kunnen grote groepen mensen tegelijk worden besmet en kunnen er 
epidemieën ontstaan. Dit is de reden waarom jij (waarschijnlijk) als kind al heel wat 
vaccinaties (of inentingen) hebt gekregen. Deze kinderziektes zijn immers niet altijd zo 
onschuldig. 

Bij een vaccinatie spuit de dokter een dode of ongevaarlijke vorm van de ziekteverwekker in. 
Hierdoor gaat het lichaam antistoffen aanmaken die in het geheugen van het afweersysteem 
worden opgenomen. Als je dan ooit in aanraking komt met de echte ziekteverwekker, kan je 
afweersysteem heel snel reageren waardoor je niet ziek wordt. Je bent immuun geworden 
voor deze ziekte. 

Bekijk dit filmpje: 

https://schooltv.nl/video/clipphanger-hoe-werkt-een-vaccin/ 
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Jaarlijks ontwikkelen onderzoekers ook een vaccin tegen het griepvirus. Griep krijgen is voor 
de meeste mensen onschuldig. Toch overlijden er wereldwijd elk jaar heel wat mensen aan 
het griepvirus. Aan risicogroepen (oudere mensen, mensen met een andere ziekte, 
zwangere vrouwen, …) wordt dan ook aangeraden zich te laten inenten tegen het virus. 

 
3. Infectieziekten en medicatie 
Het volgende is voor iedereen belangrijk om te weten: 

Als een ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie; kan ze over het algemeen goed 
behandeld worden met antibiotica. 

Voor veel virale infecties (infectie veroorzaakt door een virus) zijn er geen geneesmiddelen. 
Je moet gewoon ‘uitzieken’. Je lichaam moet de infectie zelf overwinnen. Voor ernstige 
virusziekten worden er soms wel virusremmers gebruikt. Het virus verdwijnt er niet door, 
maar is nog maar in heel kleine hoeveelheden aanwezig in het lichaam. 

*Als je graag nog meer weet over infectieziekten en medicatie, kan je onderstaande filmpjes 
bekijken. Opgelet, ze zijn best moeilijk. Je hoeft de inhoud van deze filmpjes zeker niet te 
kennen. Sommige leerlingen vinden het misschien wel interessant om er meer over te 
weten. 

Eigenlijk is antibiotica per toeval ontdekt. Het volgende filmpje laat je zien door wie en hoe.  

http://cloudbiography.com/bios/fleming-alexander.html 

 

Het is heel belangrijk dat we antibiotica enkel gebruiken als het nodig is, en zeker niet in het 
geval van een virale infectie (veroorzaakt door een virus). Bacteriën kunnen immers 
'resistent' worden tegen medicatie. Het volgende filmpje leert je er alles over. 
https://www.youtube.com/watch?v=TJFWo_utkaE 
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4. COVID-19: Vaccinatie en medicatie? 

 
Vaccinatie? 
Er is heel wat onderzoek nodig om een vaccin te ontwikkelen. Meestal neemt dit zelfs enkele 
jaren in beslag. Dat is ook de reden waarom er momenteel nog geen vaccin is tegen het 
nieuwe COVID-19 virus. Over de ontwikkeling van dit vaccin zei Johan Neyts (hoogleraar 
virologie) op 19 maart 2020 op vrt-nieuws het volgende: 

“Tegen wanneer we een vaccin mogen verwachten, dat is nog koffiedik kijken. "De directeur 
van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een tijd geleden gezegd dat het tegen de zomer 
van 2021 zal zijn, maar als ik zie hoe snel er nu geschakeld wordt, denk ik dat die tijd 
inkrimpt. En dan hebben we misschien, hopelijk, tegen het einde van het jaar een vaccin."” 
In onderstaand filmpje kan je zien waarom het zo lang duurt vooraleer er een goed vaccin is. 

https://www.ketnet.be/karrewiet/9-april-2020-wat-is-een-vaccin 

 
 
Medicatie? 
COVID-19 wordt veroorzaakt door een virus. Zoals je hierboven kunt lezen werken 
antibiotica niet tegen een virus. Toch zijn onderzoekers druk in de weer met het ontwikkelen 
van een virusremmer. Hoe ze dit doen en hoe ver ze hiermee staan kan je zien in 
onderstaand filmpje.  

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-4-maart-2020-leuvens-lab-zoekt-medicijn-tegen-
corona 
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*5. Bouw je eigen microscoop 
Zoals je in het bovenstaande filmpje kan zien, moet er heel wat onderzoek gebeuren om 
vaccins en medicijnen te ontwikkelen. Omdat micro-organismen zo klein zijn dat we ze niet 
met het blote oog kunnen zien, gebruiken onderzoekers hiervoor microscopen. Er zijn 
verschillende soorten microscopen.  

Als je tijd hebt, kan je misschien zelf eens een microscoop maken. Je zal wel wat hulp van 
een volwassene nodig hebben. Volg het stappenplan dat je kan vinden via onderstaande link 
(http://www.hobbyprojecten.nl/projecten_pdf/microscoop.pdf) en zie of het werkt. Veel 
plezier! 

Maak je eigen microscoop. 
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Les 8: kiezen tussen pest en cholera 

 
50 min. (+ 50 min.*) 

Na deze les kan je: 

- de verklaring van enkele spreekwoorden in verband met de coronacrisis geven. 
- uitleggen hoe de pest zich in de middeleeuwen kon verspreiden. 
- enkele overeenkomsten en verschillen geven tussen de pest en COVID-19. 
- een stappenplan met enkele technische handelingen volgen om tot een mondmakser 

te komen. 

 

1. “Kiezen tussen pest en cholera” 
"Kiezen tussen pest en cholera" is een Vlaamse uitdrukking en betekent dat je uit twee erge 
dingen het minst erge moet kiezen.  

Een voorbeeld: 

De mama van Sara heeft het eten klaargemaakt: bloemkool met gehakt en aardappelen. 
Sara lust echt geen bloemkool. Oma heeft gisteren nog wat etensrestjes gebracht: vis met 
witte kool. Sara mag van haar mama kiezen wat ze eet: vis met witte kool of bloemkool met 
gehakt. Maar...eigenlijk lust Sara geen bloemkool én geen vis. Ze moet dus 'kiezen tussen 
pest en cholera'. 

Pest en cholera zijn twee heel erge ziektes. Beide ziektes zorgden voor heel wat doden. 
Vandaar dus de uitdrukking. 

In wat volgt gaan we verder in op de pest. Een ziekte die vooral in de middeleeuwen hard 
toesloeg. 

Trouwens, wist je dat er nog heel wat spreekwoorden zijn die we kunnen linken aan de 
coronacrisis? Zoek de betekenis van de spreekwoorden (les 8 bijlage 1), of vraag raad aan 
vrienden, vriendinnen, broer of zus, mama of papa. Maak er telkens een leuke cartoon bij. 
Veel succes! 
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2. De pest 
 

De Zwarte Dood was de middeleeuwse naam voor de ziekte ‘de pest’. Miljoenen mensen zijn 
er aan overleden.  

De pest is een infectieziekte die mensen kregen door een beet van een zieke vlo. Deze vlo 
was besmet met een bacterie. Er waren heel veel zwarte ratten in de middeleeuwen. 
Mensen sliepen vaak op matrassen van stro en gooiden hun afval gewoon op straat. De rat 
had dus en een heerlijke slaapplek en al het eten van de wereld. Zaten er zieke vlooien op de 
rat, dan stierf hij al snel. De vlo sprong over naar de mens en beet daar ook. Zo werden vele 
mensen ziek. 

De pandemie duurde van 1346 tot 1351 en kostte over de hele wereld aan 75 tot 100 
miljoen mensen het leven. In Europa stierf ongeveer 30% van de bevolking aan de vreemde 
ziekte.  

De oorsprong van de pest moet waarschijnlijk in Centraal-Azië gezocht worden. Via een schip 
kon de pest in Europa geraken waar de ziekte zich al snel verder over het vasteland 
verspreidde. 

In die tijd probeerden mensen verschillende dingen om de ziekte te verslaan. Onder Karel II 
van Engeland opende men in Londen bijvoorbeeld de beerputten van de stad. Zo hoopte 
men dat de walmen de pest zouden verslaan. 

Mensen geloofden dat de pest een straf van God was. Door boetedoening kon men 
misschien genezen. De kerken stroomden dan ook vol. 

Gelukkig hebben wetenschappers ondertussen ontdekt hoe de ziekte bestreden kan 
worden. Er werden medicijnen  ontwikkeld tegen deze ziekte. De ziekte heeft vandaag de 
dag geen kans meer! 

Bekijk onderstaand filmpje: 

https://schooltv.nl/video/de-zwarte-dood-de-pest-raast-door-
europa/#q=de%20pest%20door%20europa 
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3. COVID-19 en de pest: enkele gelijkenissen en verschillen 

Beschermende kledij voor zorgverleners 

In de middeleeuwen stelden artsen alles in het werk om de ziekte te bestrijden. Volgende 
medicatie werd voorgeschreven: azijn, knoflook, zure melk, … De artsen beschermden zich 
met snavelmaskers met voorin een kruidenmix die lekker rook. Het masker moest de 
duivelse invloed van de pest zuiveren. De kans om als dokter te overlijden was in die tijd vrij 
groot door het contact met besmette mensen. Het gebeurde dan ook wel eens dat artsen 
vluchtten in plaats van zieke mensen te helpen.  

Vandaag worden onze zorgverleners ook beschouwd als echte helden. Ze gooien zich in de 
strijd tegen het coronavirus. Ook zij dragen beschermend materiaal. Gelukkig is de 
wetenschap ondertussen ver gevorderd en biedt het beschermend materiaal vandaag de 
dag veel meer bescherming dan de snavelmaskers uit de middeleeuwen. 

Ga op het internet op zoek naar afbeeldingen van dokters met een snavelmasker tijdens de 
middeleeuwen. Zoek ook foto's van hoe dokters in de ziekenhuizen zich vandaag 
beschermen. Zie je de gelijkenissen en verschillen? 

Quarantaine 

Op wikipedia kunnen we onderstaande informatie lezen in verband met de oorsprong van 
het begrip 'quarantaine': 

Quarantaine: quaranta giorni (veertig dagen), is een van origine medische term die 
afkomstig is uit het Italiaans ten tijde van de pestepidemie in de 14e eeuw.[1] In deze tijd 
werden namelijk alle aanmerende schepen verplicht om 40 dagen in de haven stil te blijven 
liggen, en werd de bemanning daarbij geacht het schip niet te verlaten. Deze maatregel 
behelst het afschermen van risicobronnen ter vermindering van verspreiding van een infectie.  

Quarantaine betekent dus dat men mensen (of dieren) in afzondering plaatst voor een 
bepaalde tijd, om besmetting tegen te gaan. 

Vandaag de dag wordt deze techniek nog steeds toegepast. Tijdens de coronacrisis moest 
eigenlijk bijna iedereen in quarantaine. Gelukkig is er vandaag internet. Op die manier is 
contact met de buitenwereld (virtueel) nog steeds mogelijk. Bovendien zorgden 
verschillende instanties voor heel wat leuk materiaal om de 'quarantaine' wat aangenamer 
te maken.  

Wetenschap 

Een groot verschil met de middeleeuwen is de evolutie van de wetenschap. Onderzoekers 
zijn dag en nacht bezig met het ontwikkelen van een vaccin en medicatie. Bovendien hebben 
we nu veel meer inzicht in hoe ziekteverwekkers zich verspreiden en hoe we de verspreiding 
zoveel mogelijk kunnen tegenhouden. 
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4. Mondmasker maken 
De mondmaskers van de middeleeuwse snaveldokters boden weinig bescherming. Vandaag 
is er een heel grote vraag naar mondmaskers. Maar... is het dragen van een mondmasker 
eigenlijk nuttig? Bekijk onderstaand filmpje.  

https://www.ketnet.be/karrewiet/3-april-2020-zijn-mondmaskers-nuttig-of-niet 

 

Wil je graag zelf een mondmasker maken? Volg dan via onderstaande link het stappenplan. 
Uiteraard voldoet dit zelfgemaakte masker niet aan de echte veiligheidsvoorschriften. 

Wat heb je nodig? 

- 2 blaadjes keukenpapier 
- 2 elastiekjes 
- Lijmstift 
- Lijmpistool of nietjesmachine 

https://www.youtube.com/watch?v=u9MnDsUyYAA 

 
 
Op onderstaande link vind je allerlei informatie over mondmaskers. Ben je handig met de 
naaimachine? Of kan iemand jou helpen? Dan kan je aan de hand van de uitleg op deze 
website misschien wel een echt bruikbaar mondmasker maken. 
 

https://maakjemondmasker.be/ 
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*5. Opdracht: de 10 ergste epidemieën aller tijden 
Bezoek deze website (https://wibnet.nl/geneeskunde/ziektes/de-10-ergste-epidemieen-
aller-tijden) voor een overzicht van de 10 ergste epidemieën aller tijden.  

 

 

Ga voor elke ziekte na: 

1) Werd/wordt de ziekte veroorzaakt door een virus of een bacterie? 

2) Is de ziekte uitgeroeid of nog niet uitgeroeid? 

3) Worden we er tegen ingeënt of niet? Waarom wel/niet? 

4) Is er medicatie tegen deze ziekte? 

Vul hiervoor les 8 bijlage 2 in. 

 

6. Test jezelf 
Klaar? Test je kennis via deze link. 

(https://learningapps.org/display?v=picacq66c20) 

 

Succes 
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Bijlagen les 8 
Les 8 bijlage 1 

Naam: _______________________ 

 

Coronacrisis: spreekwoorden en gezegden 

Noteer de betekenis van volgende spreekwoorden en gezegden en maak er telkens een 
leuke cartoon bij. 

 

1. Hij is zo ziek als een hond. 

Betekenis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartoon: 

 

2. Na regen komt zonneschijn. 

Betekenis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartoon: 

 

3. Ziekte komt te paard en gaat te voet. 

Betekenis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartoon: 
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4. Een kat komt altijd op haar poten terecht. 

Betekenis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartoon: 

 

5. Uitstel is geen afstel. 

Betekenis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartoon: 

 

6. Nood breekt wet 

Betekenis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartoon: 

 

7. De beste stuurlui staan aan wal. 

Betekenis: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartoon: 
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Les 8 bijlage 2 
 

De 10 ergste epidemieën aller tijden 

Klik op de volgende link: https://wibnet.nl/geneeskunde/ziektes/de-10-ergste-epidemieen-
aller-tijden 

Maak hieronder een overzicht van de 10 ergste epidemieën aller tijden. Omcirkel telkens het 
juiste antwoord. Opgelet: om alle vragen te beantwoorden zal je extra opzoekwerk moeten 
verrichten. Als de ziekte is uitgeroeid, duid je bij medicatie aan: ‘niet van toepassing.’ 

 

Ziekte 1: __________________________ 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie / niet van toepassing 

 

Ziekte 2: __________________________ 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie / niet van toepassing 

 

Ziekte 3: __________________________ 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie / niet van toepassing 
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Ziekte 4: __________________________ 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie / niet van toepassing 

 

Ziekte 5: __________________________ 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie / niet van toepassing 

 

Ziekte 6: __________________________ 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie / niet van toepassing 

 

Ziekte 7: __________________________ 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie / niet van toepassing 
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Ziekte 8: __________________________ 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie / niet van toepassing 

 

Ziekte 9: __________________________ 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie / niet van toepassing 

 

Ziekte 10: __________________________ 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt 

Medicatie / geen medicatie / niet van toepassing 
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Piekeren en zo … 

 
50 min. 

 

Volgende onderwerpen komen aan bod: 

- Is het normaal dat ik bang ben voor het coronavirus? 
- Waarover pieker jij wel eens? 
- Helpende en niet-helpende gedachten. 
- Tips 
- Even ontspannen 

 

 
1. Is het normaal dat ik bang ben voor het coronavirus? 
Ja, het is normaal dat je je hier soms wel eens wat zorgen over maakt. Je bent zeker en vast 
niet het enige kind dat af en toe bezorgd is. Kijk maar eens naar het volgende filmpje: 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-is-het-normaal-dat-we-bang-zijn-voor-het-
coronavirus 

 

Zoals je kon horen, is het belangrijk dat je de angst niet te ver laat komen. Onderstaande tips 
en oefeningen kunnen je misschien helpen om wat minder te piekeren en tot rust te komen. 
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2. Waarover pieker jij wel eens? 
Lees eerst het volgende verhaaltje (uit: van der veen, M. (2017). De baas van de 
piekerfabriek. Amsterdam: SWP.). Klik daarna door naar het werkblad.  

"Roos is een meisje van 9 jaar. Ze heeft lichtbruin haar en bruine ogen. Samen met haar 
vader, moeder, broertje en zusje woont ze in een fijn huis. Roos zit in groep 5 en ze heeft een 
lieve juf. Ze vindt school leuk, maar soms ook wel moeilijk, vooral rekenen. De beste vriendin 
van Roos heet Zara. 

Roos maakt zich vaak zorgen en ze piekert veel. 

Ze vraagt zich soms af of Zara niet veel liever met een ander vriendinnetje wil spelen en niet 
met haar. Zara durft heel veel en Roos durft niet zo veel, misschien vindt Zara dat wel een 
beetje saai. Zara zegt dat ze het juist leuk vindt om met Roos te spelen en dat ze haar beste 
vriendin blijft, ook als speelt Zara af en toe met een ander meisje. Toch denkt Roos daar vaak 
aan. 

Roos durft niet te zeggen tegen de juf dat ze de rekensom niet snapt, misschien is het wel een 
domme vraag en dan denkt de juf misschien wel dat ze heel dom is of zegt de juf dat ze dat al 
heel vaak heeft uitgelegd. Ze vindt het helemaal spannend om haar vinger op te steken in de 
klas als ze iets niet snapt. De andere kinderen willen misschien liever doorwerken en dan 
moet iedereen wachten tot de juf het nog een keer aan haar uitgelegd heeft. De juf zegt dat 
ze alles mag vragen wat ze wil. Maar toch durft Roos dat niet. 

Roos denkt dat haar vader en moeder misschien wel gaan scheiden als ze ruzie hebben. Haar 
moeder zegt dat het normaal is dat volwassenen ook wel eens boos op elkaar kunnen zijn en 
dat ze dan niet meteen gaan scheiden. Maar toch denkt Roos daar vaak aan.  

Soms ligt Roos in bed en dan denkt ze wat er zou gebeuren als haar zusje kwijt zou zijn. Roos 
vindt dat een rare gedachte, want het is nog nooit gebeurd. Haar moeder zegt dat het niet 
zal gebeuren, want ze let altijd goed op Floor. Maar toch denkt Roos daar vaak aan. 

Ze krijgt zelfs buikpijn als ze er aan denkt. Soms gaat haar vader een eindje wandelen als 
Roos al in bed ligt en dan blijft Roos wakker liggen totdat haar vader weer terug komt. Stel je 
voor dat papa niet terugkomt. Haar moeder zegt dat dat niet zal gebeuren, want papa let 
altijd goed op. Maar toch denkt Roos daar vaak aan. 

Het lijkt wel alsof ze al die gedachten niet stil kan zetten. Roos vindt het moeilijk om ze te 
stoppen, hoe graag ze het ook zou willen." 

 

Waarover pieker jij wel eens? Neem het werkblad uit bijlage 1 van deze les. Je hoeft dit 
werkblad niet aan je juf of meester te bezorgen, dat is iets voor jezelf. Als je er graag met de 
leerkracht over praat, kan dat natuurlijk wel! 
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3. Helpende en niet-helpende gedachten 
 

(Bron: van der veen, M. (2017). De baas van de piekerfabriek. Amsterdam: SWP. p. 31-32). 

Denk nog eens aan het verhaal van Roos. Roos snapt een som niet. Ze wil eigenlijk aan de juf 
vragen of de juf de som nog eens wil uitleggen, maar ze durft haar vinger niet op te steken 
om het te vragen. Ze denkt: "Misschien is het wel een domme vraag." Roos voelt zich nu 
bezorgd. Ze snapt opeens ook de andere sommen niet meer en voelt zich steeds akeliger. Ze 
begint te huilen. Hoe je denkt heeft te maken met hoe je je voelt en wat je doet. Kijk maar 
eens hoe dat gaat bij Roos: 

Gebeurtenis:  Roos snapt een som niet 

Gedachte:   misschien is het wel een domme vraag 

Gevoel:  Bezorgd 

Gedrag:  Ze vraagt de juf niet om hulp en begint te huilen. 

 

Zoals je kan zien, gaat het hier over een niet-helpende gedachte. Zo'n gedachten zijn 
eigenlijk wegwerpgedachten, je kan ze maar beter weggooien. Ze helpen je echt niet 
vooruit! Wat zou Roos dan wel kunnen denken? 

Gebeurtenis:  Roos snapt een som niet. 

Gedachte:  'Ik mag alles vragen wat ik wil, er zijn geen domme vragen.' 

Gevoel:   rustig, kalm 

Gedrag:  Ze vraagt de juf om hulp en ze kan weer verder werken. 

 

Wat je doet en hoe je je voelt hangt dus heel sterk af van wat je denkt! Door niet-helpende 
gedachten om te zetten naar helpende gedachten ga je je beter voelen en beter reageren. 
Wist je trouwens dat niet-helpende gedachten vaak niet kloppen en overdreven zijn? 

Enkele voorbeelden van helpende gedachten: 

- Het gaat lukken, ik kan het! 
- Het is soms spannend, maar het komt echt goed! 
- Ik ben goed zoals ik ben. 
- Ik ben goed in .... . 
- Ik maak er het beste van. 
- Ik kan met tegenslagen omgaan. 
- Ik kan hulp vragen. 
- Ik vertrouw erop dat het steeds beter gaat. 
- Ook al is het moeilijk, ik kan het aan. 
- ... 
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Nu kan je zelf even oefenen om je niet-helpende (of onhandige) gedachten om te zetten in 
helpende gedachten. Ga hiervoor naar deze link: 
http://www.vanderwulp.eu/faalangst/RETform.htm .  

 

Net zoals je hebt leren fietsen, kan je ook leren om positief te denken. Gewoon blijven 
oefenen, dan gaat het op een keer vanzelf! 

 

 
4. Tips 
 

Het is misschien niet altijd gemakkelijk om te stoppen met piekeren. Volgende tips kunnen je 
misschien helpen om meer rust te brengen in je hoofd. Je hoeft dit zeker niet allemaal te 
doen. Kijk maar eens of er iets tussen zit wat jou soms kan helpen. Als je wil kan je er gebruik 
van maken. 

 

Muziek beluisteren 
Soms helpt het om gewoon rustig wat muziek te beluisteren. Op de website 

'leerpositiefdenken.be' kan je deze YouTube afspeellijst vinden 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLrThYeKW1CSc_wLb5dPzSSTxkJpkgdmk8). Meer 
dan 150 nummers waar je vrolijk van wordt! 
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Een piekerdoosje maken 
Soms helpt het om iets waar je over piekert van je af te schrijven. Je kan je zorgen op een 
papiertje schrijven en in een piekerdoosje steken. Zo kan je je zorgen even van je afzetten en 
hoef je er in je hoofd niet meer mee bezig te zijn. Als je wil, kan je met iemand die je 
vertrouwt een moment afspreken om de zorgen in je piekerdoosje te bekijken. Door je 
zorgen in het piekerdoosje te steken, kan je je zorgen even 'loslaten'. Je weet dat er 
binnenkort tijd voor wordt gemaakt. 

Je kan een doosje gebruiken dat je thuis kan vinden, of je kan zelf een doosje maken. Op 
onderstaand filmpje kan je zien hoe je zelf een doosje kan vouwen. 

https://www.youtube.com/watch?v=tTLgn5mNw-k  

 

 

Een (corona)dagboek bijhouden 
Misschien helpt het om een dagboek bij te houden. Je kan er eentje kopen, je kan er zelf 
eentje maken of je kan de dagboekpagina uit bijlage 2 afdrukken voor elke dag en er zo een 
dagboek van maken. 

 

Mandala's kleuren 
Waarschijnlijk weet je wel wat mandala's zijn. Het woord 'mandala' betekent 'magische 
cirkel'. Het kleuren van een mandala helpt je om je te concentreren en om te ontspannen. 

Op http://www.mandalakleurplaten.nl/ vind je heel wat mandala's om af te drukken 
en in te kleuren. 
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Werk aan je veerkracht 

Via de website www.noknok.be kan je werken aan je veerkracht. Veerkracht zorgt ervoor 
dat je snel weer overeind veert als het even wat moeilijker gaat. Je vindt er allerhande tips 
en oefeningen. Via deze website kan je ook een online dagboek maken dat (uiteraard) enkel 
voor jou toegankelijk is. 

 

Hier kan je alvast het kennismakingsfilmpje bekijken 
(https://www.youtube.com/watch?v=M7_MYr2kE3c). 

 

 

5. Even ontspannen 
Om af te sluiten, proberen we ons eventjes helemaal te ontspannen. Vraag iemand om 
onderstaand tekstje te lezen. Zo kan jij je ogen sluiten (als je dat wenst) en even aan iets 
helemaal anders denken. 

Zonsondergang (uit: Viegas, M. (2004). De wens-ster. Deventer: Ankh-Hermes. p. 119): 

"Doe je ogen dicht, wees heel stil en stel je voor dat je op een warme dag aan het strand naar 
de zonsondergang zit te kijken. Er blaast een zacht windje tegen je gezicht. Je ruikt de frisse 
geur van de zee en proeft het zout in je mond. Je voelt je kalm en uitgerust en luistert naar 
het geluid van de golven op het zand. Je kijkt uit over de zee en ziet de zon als een enorme 
roodgouden bal langzaam omlaagzakken. Bewegingloos zit je in het warme zand en ziet de 
zon in het water ondergaan. Langzaam vult de hemel zich met de meest verbazingwekkende 
kleuren. Je ziet allerlei tinten roze, oranje en geel, vermengd met blauw en paars. Het is een 
adembenemend gezicht. Geniet maar een poosje van de prachtige kleuren en vormen die 
door deze spectaculaire zonsondergang in de lucht ontstaan.  
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Wat een mooi gezicht. Je voelt je heel stil en rustig, terwijl je naar dit wonder der natuur zit 
te kijken. Blijf maar stil zitten en zie de zon zachtjes achter de horizon verdwijnen. En terwijl 
je naar die zonsondergang kijkt, herhaal je de woorden: ik ben kalm en helder, ik ben kalm en 
helder, en je geniet van de stilte en het vredige gevoel dat je hebt. Je hebt een volkomen 
ontspannen lichaam en een helder hoofd. 

En dan, als je eraan toe bent, beweeg je je vingers en je tenen, je rekt je eens lekker uit en 
doet je ogen open." 
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Bijlagen ‘Piekeren en zo …’ 

Les ‘piekeren en zo…’ bijlage 1 
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Les ‘piekeren en zo…’ bijlage 2 
______________dag _____/_______/20___ 

 

Zo voelde ik me vandaag: 
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Verbetersleutels 
Les 3 bijlage 2 Verbetersleutel 
Zoals je kon lezen, is de uitbraak van COVID-19 begonnen in de Chinese stad Wuhan. Zoek Wuhan op 
in je atlas. Beantwoord daarna de volgende vragen. 

1. De coördinaten van Wuhan zijn: 30°NB 113°OL 

2. De hoofdstad van China is Peking of Beijing. Wuhan ligt ten zuiden van de hoofdstad. 

2. Het werelddeel waarin Wuhan ligt is: Azië 

3. Bekijk onderstaande kaart. Over welke werelddelen kon het coronavirus zich reeds verspreiden? 

 

Bron: www.nieuwsblad.be (8 april 2020) 

4. Waar/niet waar? Leg uit. COVID-19 is een pandemie. 

 

 

 

5. Bereken de afstand van Wuhan tot Brussel met de lijnschaal. Hoeveel kilometer heeft het 
coronavirus ongeveer afgelegd om van in Wuhan tot in Brussel te geraken?  

Afstand Wuhan – Brussel =  9300 km 

Plantyn Algemene Wereldatlas kaart 152-153. 

Ik pas de afstand tussen Brussel en Wuhan af op een papiertje. De aangegeven lijnschaal past 3 keer 
en een beetje in deze afgepaste afstand. Eén keer de lijn = 3000km. Zo kom ik op (3 x 3000km) + 
300km. Dit is 9300km. 

6. Bereken de afstand van Wuhan tot Brussel met de breukschaal. Hoeveel kilometer heeft het 
coronavirus afgelegd om van in Wuhan tot in Brussel te geraken?  

Afstand Wuhan – Brussel = 9300 km 

Op de kaart 
 1 cm 1 cm 15,5 cm 

In werkelijkheid 
 60 000 000 cm 600 km 9300 km 

Europa 

Azië 

Afrika 

Australië 

Noord-Amerika 

Zuid-Amerika 

Waar. COVID-19 kent zijn oorsprong in Wuhan (Azië) en heeft zich van daaruit 
verspreid over meerdere werelddelen. In dat geval spreken we van een pandemie. 
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Les 4 bijlage 1 Verbetersleutel 
Naam: _____________________ 

Coronavirus: tabellen en grafieken 

Al de grafieken en tabellen op dit werkblad dateren van 11 april 2020. 

 

1. Bekijk het diagram over het aantal besmettingen per leeftijd en geslacht. Beantwoord 
daarna de vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) In welke 3 leeftijdscategorieën worden de meeste vrouwen besmet? 

40-49 jaar 
50-59 jaar 
80-89 jaar 
 

 

b) Hoeveel besmettingen zijn er vastgesteld bij jongens en meisjes tussen 10 en 19 jaar? 

241 
 
 

 

c) In welke 2 leeftijdscategorieën zijn er meer mannen dan vrouwen besmet? 

60-69 jaar 
70-79 jaar 
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2. Bekijk het diagram over het aantal dodelijke slachtoffers per leeftijd en geslacht. 
Beantwoord de vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) In welke categorie komen de meeste dodelijke slachtoffers voor? 

 
85-plus 
 

 

b) In welke 2 leeftijdscategorieën komen de minste dodelijk slachtoffers voor? 

 
0-24 jaar en 25-44 jaar 
 

 

c) Welke conclusie kan je maken op basis van dit diagram? 

 
De meeste dodelijk slachtoffers vallen in de oudere leeftijdscategorieën. 
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3. Bekijk de lijngrafiek over ‘Corona in België’. Beantwoord daarna de vragen. 

 

a) Hoeveel mensen liggen er op 11/04 in het ziekenhuis? 

5635 
 

 

b) Hoeveel van die mensen liggen er op 11/04 op intensieve zorgen? 

1262 
 

 

c) Waar of niet waar? ‘Het aantal mensen op intensieve zorgen is de laatste week sterk 
gestegen.’ 

Niet waar 
 

 

d) Vanaf welke datum begint het aantal mensen in het ziekenhuis te dalen? 

7/4 
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4. De Universiteit Antwerpen doet tijdens de coronacrisis wekelijks een enquête. Op 
24/3/2020 komen onderstaande cijfers in verband met hoe mensen zich ontspannen 
tijdens de crisis naar boven. Zet de cijfers uit de tabel om in een staafdiagram. 

Activiteit Percentage van de deelnemers 
Wandelen 80% 
Fietsen 34% 
Praten in openlucht op veilige afstand 55% 

 

Staafdiagram 
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Les 8 bijlage 1 Verbetersleutel 
Naam: _______________________ 

 

Coronacrisis: spreekwoorden en gezegden 

 

Noteer de betekenis van volgende spreekwoorden en gezegden en maak er telkens een 
leuke cartoon bij. 

 

1. Hij is zo ziek als een hond. 

Betekenis: 
 
 
Hij is heel erg ziek. 
 
 
 
 
 

Cartoon: 

 

2. Na regen komt zonneschijn. 

Betekenis: 
 
 
 
Na een periode van tegenslag, komt er een 
betere tijd. 
 
 
 

Cartoon: 

 

3. Een ziekte komt te paard en gaat te voet. 

Betekenis: 
 
 
Men wordt snel ziek, maar genezen duurt 
lang. 
 
 
 

Cartoon: 
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4. Een kat komt altijd op z’n poten terecht. 

Betekenis: 
 
 
 
Ingewikkelde en vervelende dingen komen 
vanzelf weer goed. 
 
 
 

Cartoon: 

 

5. Uitstel is geen afstel. 

Betekenis: 
 
 
 
Als je iets uitstelt, wil dat nog niet zeggen 
dat het er nooit meer van zal komen. 
 
 
 

Cartoon: 

 

6. Nood breekt wet 

Betekenis: 
 
 
 
In moeilijke omstandigheden kan/mag er 
altijd wat meer dan normaal. 
 
 
 

Cartoon: 

 

7. De beste stuurlui staan aan wal. 

Betekenis: 
 
 
De toeschouwers denken altijd dat ze het 
beter kunnen dan degenen die het echt 
moeten doen. 
 
 

Cartoon: 
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Les 8 bijlage 2 verbetersleutel 
Naam: ____________________________ 

 

De 10 ergste epidemieën aller tijden 

Klik op de volgende link: https://wibnet.nl/geneeskunde/ziektes/de-10-ergste-epidemieen-
aller-tijden 

Maak hieronder een overzicht van de 10 ergste epidemieën aller tijden. Omcirkel telkens het 
juiste antwoord. Opgelet: om alle vragen te beantwoorden zal je extra opzoekwerk moeten 
verrichten. Als de ziekte is uitgeroeid, duid je bij medicatie aan: ‘niet van toepassing.’ 

 

Ziekte 1: Pokken 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie beschikbaar / niet van toepassing 

 

Ziekte 2: De pest 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie beschikbaar / niet van toepassing 

 

Ziekte 3: De Spaanse griep 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie beschikbaar / niet van toepassing 
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Ziekte 4: Cholera 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie beschikbaar / niet van toepassing 

 

Ziekte 5: Malaria 

Virus / bacterie ! Geen virus en geen bacterie maar een parasiet. 

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie beschikbaar / niet van toepassing 

 

Ziekte 6: Tuberculose 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie beschikbaar / niet van toepassing 

 

 

Ziekte 7: Tifus 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie beschikbaar / niet van toepassing 
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Ziekte 8: HIV (aids) 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt  

Medicatie / geen medicatie beschikbaar / niet van toepassing (enkel virusremmers) 

 

 

Ziekte 9: Gele koorts 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt (wel reisvaccinatie) 

Medicatie / geen medicatie beschikbaar / niet van toepassing 

 

 

Ziekte 10: Polio 

Virus / bacterie  

Uitgeroeid / nog niet uitgeroeid  

We worden er tegen ingeënt /we worden er niet tegen ingeënt 

Medicatie / geen medicatie beschikbaar / niet van toepassing 
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Leerplandoelstellingen 
Leerplandoelstellingen les 1: micro-organismen 

 

 

Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (ZILL) 

OWna1 De natuur actief opzoeken en waarderen 

Via exploreren meer te weten te komen over de natuur en het milieu 

OWna2 In verschillende biotopen vaak voorkomende organismen waarnemen, 
onderzoeken, benoemen en ordenen. 

In een beperkte verzameling van organismen gelijkenissen en verschillen onderzoeken: 
lichaamsbouw van mensen en dieren, uiterlijk en gedrag van organismen, verschillende 
organismen van dezelfde soort … 

OWna8 Natuurlijke verschijnselen en gangbare materialen waarnemen, onderzoeken en 
herkennen in de omgeving 

Een explorerende en experimenterende aanpak tonen om meer te weten te komen over de 
natuur 

 

 

 

Leerplan Onderwijs Voor Steden en Gemeenten 

WO-NAT-03.06 De leerlingen delen organismen in grote groepen in. 

WO-NAT-03.08a De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van levende wezens 
gelijkenissen en verschillen ontdekken, een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden 
deze op basis van minstens één criterium. 

WO-NAT-07.14 De leerlingen weten dat sommige organismen en producten giftig of 
gevaarlijk zijn. 

WO-NAT-07.26 De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en 
ongevallen vermindert.  
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Leerplan GO! 

WO Natuur  

Met voorbeelden illustreren hoe dieren soms nuttig, soms schadelijk kunnen zijn voor de 
mens (boerderijdieren, insecten, ongedierte …). 

Verwoorden dat ze door inname van en/of contact met sommige producten en planten ziek 
kunnen worden. 

Planten met elkaar vergelijken op basis van minstens 1 gegeven criterium 
(bijv. vorm, kleur, vindplaats, vruchten, bloemen, eetbaar/niet eetbaar, nuttig/niet nuttig 
voor de mens …). 

Aangeven dat planten en zwammen soms nuttig, soms gevaarlijk zijn voor de mens (giftige 
planten, giftige paddenstoelen …). 
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Leerplandoelstellingen les 2: ons afweersysteem 

 

 

Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (ZILL) 

OWna5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende organismen door 
een specifieke (lichaams)bouw, houding of handeling aangepast zijn om in hun omgeving 
te functioneren en te overleven 
De functie van belangrijke organen van het menselijk lichaam die betrokken zijn bij 
ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering en voortplanting onderzoeken en er zich over 
uitdrukken - bij het menselijk lichaam de functie van de zintuigen, spieren, huid en skelet 
onderzoeken en zich er over uitdrukken. 

IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en 
die van anderen en daarbij aandacht hebben voor: 

Bewust kiezen voor evenwichtig eten en drinken - voldoende water drinken - voldoende fruit 
en groenten eten. 

Het belang van veel bewegen kennen en streven naar één uur per dag bewegen aan matige 
of hoge intensiteit en het drie keer per week uitvoeren van specifieke activiteiten die de 
spieren en botten versterken. 

Ervaren en inzien dat voldoende slaap noodzakelijk is voor de ontwikkeling. 

IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid 
beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen 

Gezonde en ongezonde, veilige en onveilige omgevingen en gedragingen in verband brengen 
met wat men weet over het functioneren van het eigen lichaam. 

TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken 

Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (uit verhalen en informatieve teksten uit 
kinderliteratuur, schoolboeken en andere media). 

TOsn3 Een schriftelijke boodschap overbrengen 

Een verslag schrijven (over gebeurtenissen, (voor)gelezen verhalen of teksten). 
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Leerplan Onderwijs Voor Steden en Gemeenten 

WO-NAT-03.16 De leerlingen verwoorden op een eenvoudige wijze de functie van 
belangrijke organen die betrokken zijn bij de bloedsomloop in het menselijk lichaam . 

WO-NAT-07.03 De leerlingen kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband 
brengen met wat ze weten over het functioneren van het eigen lichaam. 

WO-NAT-07.08 De leerlingen weten dat voldoende gevarieerde voeding noodzakelijk is voor 
een goede gezondheid. 

WO-NAT-07.13 De leerlingen weten dat bepaalde planten, dieren en producten allergische 
reacties kunnen uitlokken bij sommige mensen. 

WO-NAT-07.17 De leerlingen weten dat voldoende gevarieerd bewegen bevorderlijk is voor 
een goede gezondheid. 

WO-NAT-07.20 De leerlingen zien in dat voldoende rust noodzakelijk is. 

NL-SCH-DV-D05.05 De leerlingen kunnen een moeilijk geformuleerd bericht herschrijven in 
een gemakkelijker leesbare versie. 

NL-LEZ-DV-D06-02-10 De leerlingen kunnen een samenvatting schrijven van een tekst die 
bestaat uit drie alinea’s. 

 

Leerplan GO! 

WO Natuur 3.2.5 16 De functie van de belangrijkste organen binnen het ademhalings-, het 
spijsverterings- en het hart- en bloedvatenstelsel in eigen termen verwoorden. 

WO Natuur 3.2.7 4 Aangeven dat een evenwichtige voeding nodig is om te groeien, te 
bewegen en goed te functioneren. 

WO Natuur 3.2.7 9 Het belang van een goede lichaamshouding, voldoende rust en 
voldoende beweging verwoorden. 

WO Natuur 3.2.7 29 Met een aantal voorbeelden illustreren dat gezonde leefgewoontes een 
combinatie zijn van o.m. gezonde voeding, voldoende beweging en rust, hygiëne en 
preventie. 

NE Lezen Na het lezen volgende leesstrategie hanteren onder aansturing van de leraar of 
met behulp van een stappenplan: de tekst samenvatten (hoofdgedachte, belangrijke 
gebeurtenissen). 

NE Schrijven 1.2.3 124 Een verslag schrijven van een gebeurtenis, een behandeld project, een 
verhaal, eigen belevenissen en ervaringen …: 

 de hoofdgedachte weergeven; 

 een logische opbouw gebruiken; 

 een inleiding en afronding schrijven. 
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Leerplandoelstellingen les 3: epidemieën en pandemieën 

 

 

Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (ZILL) 

IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid 
beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen 

Nadenken over voorzorgsmaatregelen die het risico op ziekte of ongeval verminderen zoals: 
veiligheidsafspraken naleven, materiaal oordeelkundig gebruiken, veilig opbergen van 
materialen ... . 

OWru6 Kaartbegrip, oriëntatie- en kaartvaardigheid ontwikkelen 

Een schaal hanteren bij het oriënteren op verschillende kaarten, digitale toepassingen en in 
een atlas. 

Betekenisvolle plaatsen en gebeurtenissen lokaliseren op passende kaarten, in een atlas en 
via digitale toepassingen. 

OWsa9 Weten dat Vlaanderen, België en de Europese Unie elk een eigen bestuur hebben 
waar beslissingen worden genomen 

In interactie gaan over de taak van een burgemeester, een schepen, een gouverneur, een 
minister, een volksvertegenwoordiger, de koning, een rechter … . 

 

Extra: Les begrijpend lezen 

TOsn1 Een schriftelijke boodschap verwerken 

Informatie herkennen en selecteren (in instructies, schema’s, tabellen en informatieve 
teksten uit tijdschriften en andere media). 

Informatie ordenen, verbinden of samenvatten (uit verhalen en informatieve teksten uit 
kinderliteratuur, schoolboeken en andere media). 
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Leerplan Onderwijs Voor Steden en Gemeenten 

WO-MAA-PJV-26 De leerlingen kunnen een aantal taken en bevoegdheden van een 
burgemeester, een provinciegouverneur, een minister, de koning, omschrijven. 

WO-RUI-62 De leerlingen kunnen, als de schaal gegeven is, de werkelijke afstand tussen 
twee plaatsen berekenen. 

WO-RUI-76 De leerlingen kunnen in praktische toepassingssituaties op een gepaste kaart en 
op de globe de evenaar, de polen, de continenten/werelddelen en de oceanen opzoeken en 
aanwijzen. 

WO-RUI-72 De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en enkele soorten kaarten hanteren.  

WO-NAT-07.26 De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en 
ongevallen vermindert. 

 

Extra: Les begrijpend lezen 

NL-LEZ-DV-D03-06-10 De leerlingen kunnen het thema en de hoofdgedachte identificeren in 
of afleiden uit informatieve- teksten van verschillende moeilijkheidsgraad. 

NL-LEZ-TV-04-05 De leerlingen kunnen in voor hen bestemde school- en studieteksten de 
voornaamste informatie terugvinden en deze gestructureerd weergeven. 

NL-LEZ-DV-D06-02-10 De leerlingen kunnen een samenvatting schrijven van een tekst die 
bestaat uit drie alinea’s. 

 

 

Leerplan GO! 

WO - Mens en maatschappij  

Met eigen woorden de bevoegdheden van een minister en de rol en de bevoegdheden van 
de koning omschrijven. 

Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ont-
smetten na het zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voor-
komen (bijv. luizen, teken, hiv …). 

WO - Ruimte  

Plaats kunnen lokaliseren op een kaart van Europa/de wereld. 

De schaalaanduidingen (breukschaal en lijnschaal) op een kaart gebruiken om de werkelijke 
afstand tussen twee plaatsen in Vlaanderen te berekenen. 
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Extra: Les begrijpend lezen 

Nederlands – lezen – gevorderde geletterdheid – Begrijpend lezen van informatieve 
teksten 

In voor hen bestemde informatieve teksten: de letterlijk weergegeven informatie 
herkennen; de hoofdgedachte herkennen; hoofd- en bijzaken onderscheiden; de 
gedachtegang ontdekken. 

Op basis van voor hen bestemde informatieve teksten: de gewenste informatie afleiden; de 
hoofdgedachte afleiden; conclusies formuleren; een vergelijking afleiden; oorzaak-
gevolgrelaties afleiden; middel-doelrelaties afleiden; de chronologie afleiden 

Nederlands – lezen – gevorderde geletterdheid – leesstrategieën 

Vóór het lezen volgende leesstrategie hanteren onder aansturing van de leraar of met 
behulp van een stappenplan: voorspellingen doen over de tekst aan de hand van de titel, 
illustraties, kopjes … 

Na het lezen volgende leesstrategie hanteren onder aansturing van de leraar of met behulp 
van een stappenplan: de tekst samenvatten (hoofdgedachte, belangrijke gebeurtenissen). 
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Leerplandoelstellingen les 4: aanpak COVID-19 

 

 

Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (ZILL) 

IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken 
welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later 

Inzien en illustreren hoe iets altijd een onderdeel is van een nog groter geheel en dat 
handelingen en gebeurtenissen altijd gevolgen hebben voor dat geheel - inzien dat en hoe 
men het grotere geheel kan beïnvloeden. 

IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid 
beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen 

Nadenken over voorzorgsmaatregelen die het risico op ziekte of ongeval verminderen zoals: 
veiligheidsafspraken naleven, materiaal oordeelkundig gebruiken, veilig opbergen van 
materialen ... 

IKwn2 Gewetensvol en verantwoord handelen 

Beseffen dat regels en afspraken door mensen worden bepaald en ook door hen kunnen 
aangepast worden - blijvend kritisch nadenken over bestaande afspraken, regels en 
omgangsvormen - in overleg met de groep afspraken en regels waar nodig aanpassen en/of 
opstellen die het welzijn van zichzelf, van anderen en van een groter geheel ten goede 
komen. 

WDlw5 Wiskundige gegevens correct en nauwkeurig interpreteren en wiskundige 
redeneringen op verschillende manieren weergeven 

Gegevens kritisch lezen en interpreteren uit tabellen, diagrammen en grafieken. 

Eenvoudige grafische voorstellingen zoals een tabel of diagram opstellen. 

 

 

 

 

 

 



111 
 

Leerplan Onderwijs Voor Steden en Gemeenten 

WO-MAA-PJV-5 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden illustreren dat mensen die 
samenleven zich organiseren via regels waaraan iedereen zich moet houden. 

WO-NAT-07.26 De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en 
ongevallen vermindert. 

WI-BEW.TAB.18 De lln. kunnen een staafgrafiek (of histogram) samenstellen. 

WI-BEW.TAB.19 De lln. kunnen een staafgrafiek (of histogram) interpreteren. 

WI-BEW.TAB.22 De lln. kunnen van een lijngrafiek kwantitatieve gegevens aflezen en met 
deze gegevens eenvoudige bewerkingen uitvoeren. 

 

Leerplan GO! 

WO – Mens en maatschappij 

Met voorbeelden illustreren hoe beslissingen van de overheden hun leven beïnvloeden. 

WO - Natuur 

Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten 
ontsmetten na het zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te 
voorkomen (bijv. luizen, teken, hiv …). 

Wiskunde 

Een kritische houding ontwikkelen ten aanzien van allerlei cijfermateriaal, tabellen en 
berekeningen die bewust of onbewust, gebruikt worden om mensen te informeren, te 
overtuigen, te misleiden, … 

Nederlands 

De gewenste informatie achterhalen in grafieken, schema’s en tabellen. 
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Leerplandoelstellingen les 5: hygiënische voorschriften 

 

Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (ZILL) 

IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid 
beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen 

Nadenken over voorzorgsmaatregelen die het risico op ziekte of ongeval verminderen zoals: 
veiligheidsafspraken naleven, materiaal oordeelkundig gebruiken, veilig opbergen van 
materialen ... . 

IVoc3  
Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en bevindingen formuleren 

Onderzoekend leren : zich laten inpalmen door nieuwe dingen uit de omgeving - 
onderzoeksvragen stellen - een onderzoeksuitkomst voorspellen - een onderzoeksstrategie 
bedenken en uitvoeren - experimenteren en exploreren - onderzoeksresultaten en 
bevindingen bundelen - verslag uitbrengen en een conclusie formuleren, een antwoord op 
de onderzoeksvraag geven - over het onderzoek en de resultaten en bevindingen ervan met 
anderen communiceren - met de resultaten en bevindingen aan de slag gaan 

TOsn3 Een schriftelijke boodschap overbrengen 

Een verslag schrijven (over gebeurtenissen, (voor)gelezen verhalen of teksten). 

 

 

Leerplan Onderwijs Voor Steden en Gemeenten 

WO-NAT-01.10 De leerlingen kunnen een natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een 
eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese. 

WO-NAT-01.06 De leerlingen noteren hun waarnemingen op een systematische wijze. 

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-SCH-TV-03-07 De leerlingen kunnen informatie, ervaringen en actuele gebeurtenissen 
objectief weergeven in de vorm van een verslag. 
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Leerplan GO! 

WO-Natuur 

Onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvou-
dig onderzoek toetsen aan een hypothese. 

WO-Natuur 

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 …). 

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 – Schrijven  

Een verslag schrijven van een gebeurtenis, een behandeld project, een gelezen boek, eigen 
belevenissen en ervaringen …: persoonlijke indrukken weergeven; eigen mening geven; 
passend illustreren. 
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Leerplandoelstellingen les 6: solidariteit 

 

Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (ZILL) 

RKve3 Zich gedragen weten door, verbonden voelen met en aangesproken door 
gemeenschappen dichtbij en veraf. Ontdekken hoe mensen (geloofs)gemeenschappen 
vormen 

 
Derde cyclus: samen leven tussen werkelijkheid en droom 

 
Zich een beeld vormen van de mensenwereld zoals ze die ervaren en dromen 

- Enkele voorbeelden uit de grotere wereld bespreken, waar zij mee te maken hebben: 
bv. technisch en economisch vernuft, sociale zekerheid, culturele realisaties, 
ontwikkelingsprojecten ... . 

- Songteksten en videoclips bespreken en beoordelen waarin jongeren hun levensge-
voel in deze cultuur uitdrukken. 

Op zoek gaan naar drijfveren en mechanismen die de samenleving maken tot wat ze is 

- Aan de hand van concrete voorbeelden zoeken welke drijfveren het samenleven van 
mensen bevorderen, bv. solidariteit, respect, rechtvaardigheid, caritas ... . 

- Aan de hand van actuele informatie verkennen waarom mensen en volkeren wel of 
geen deel hebben aan de welvaart. 

- Onderzoeken hoe zij zelf het samenleven van mensen (kunnen) bevorderen. 

 
Begrijpen dat ook zij aangesproken worden om zich te engageren voor de samenleving 

- Hun ideeën naar buiten brengen en zich daardoor profetisch opstellen. 

 

SErv4 Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten 
goede komen in diverse situaties en contexten 

Geloven in ‘samen sterk’ - de handen in elkaar slaan om een moeilijke of complexe taak of 
opdracht tot een goed einde te brengen - afhankelijk van een ander durven en kunnen zijn. 

 
OWsa7 Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen, 
organisaties en verenigingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen. 
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Leerplan Onderwijs Voor Steden en Gemeenten 

 

WO-MAA-SCV-14 De leerlingen ervaren dat taakverdelend werken of samenwerken zinvol 
kan zijn en kunnen de positieve gevolgen daarvan verwoorden. 
 
WO-MAA-SCV-16 De leerlingen kunnen illustreren dat de meeste mensen er nood aan 
hebben in een of ander groepsverband samen te leven en een samenhorigheidsgevoel 
ontwikkelen. 

LOD-SOV-01.01 De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand. 

LOD-SOV-01.05 De leerlingen kunnen gevoeligheid tonen voor de behoeften van anderen. 

 

Leerplan GO! 

WO – mens en maatschappij 

Met voorbeelden uit de eigen ervaring illustreren hoe men als individu of als groep kan 
participeren aan solidariteitsacties en wat het nut en het effect hiervan is. 

Eigen meningen verwoorden n.a.v. feiten en toestanden in de wereld via het volgen van de 
actualiteit in de media.  

Illustreren met eigen voorbeelden dat de meeste mensen er nood aan hebben in 
groepsverband samen te leven en zich groeperen in verenigingen en organisaties rond een 
gezamenlijk thema. 
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Leerplandoelstellingen les 7: medicatie en vaccinatie 

 

Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (ZILL) 

IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en 
die van anderen en daarbij aandacht hebben voor: Veiligheid en eerste hulp 

Kennen het belang van vaccinatie. 

 

OWte3 Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren, begrijpen, 
vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden 

Eenvoudige technische systemen hanteren, monteren en demonteren - veilig, nauwkeurig, 
hygiënisch en zorgzaam werken met materialen, producten en gereedschappen. 

Een eenvoudig technisch systeem hanteren en (de)monteren of bereiden met behulp van 
een stappenplan of werktekening. 

 

OWte5 Vaststellen en uitdrukken hoe wetenschap , techniek en de samenleving elkaar 
beïnvloeden 

Nieuwsgierig zijn naar onderzoek en actuele uitvindingen - nadenken over het impact van 
nieuwe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op het dagelijks leven. 

Waardering uiten voor uitvindingen, wetenschappelijk onderzoek en de positieve de 
positieve effecten ervan - illustreren hoe wetenschap, techniek en de samenleving elkaar 
beïnvloeden. 

 

RKve4 Groeien in verbondenheid met natuur en cultuur , ontdekken wat de christelijke 
scheppingsspiritualiteit betekent in het leven van mensen en mogelijk in het eigen leven. 
Derde cyclus: natuur en cultuur 

Zich erover verwonderen hoezeer natuur, wetenschap en techniek onze leefwereld tekenen. 

Positieve en negatieve aspecten van natuur, wetenschap en techniek ervaren. 
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Leerplan Onderwijs Voor Steden en Gemeenten 

WO-NAT-07.04 De leerlingen weten dat bepaalde ziektes kunnen worden voorkomen. 

WO-NAT-07.26 De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en 
ongevallen vermindert. 

WO-TEC-02.24 De leerlingen voeren een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor 
stap uit. 

WO-TEC-01.17 De leerlingen begrijpen dat technische realisaties tegemoet komen aan 
menselijke behoeften. 

WO-TEC-01.22 De leerlingen herkennen in concrete ervaringen de stappen van het technisch 
proces (probleemstelling, ontwerpen, maken, in gebruik nemen, evalueren). 

 

Leerplan GO! 

WO Techniek 

Van veel voorkomende en zelf vaak gebruikte technische systemen de stappen van het 
technische proces herkennen in concrete ervaringen.  

Herken je in deze concrete ervaring: 

- het probleem? 
- het zoeken naar oplossingen?  
- het maken een technisch systeem? 
- het in gebruik nemen?  
- het evalueren? 

Technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek gebruiken en/of 
realiseren. 

Een eenvoudig technisch systeem al dan niet aan de hand van een stappenplan realiseren. 

 

WO - Natuur 

Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten 
ontsmetten na het zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te 
voorkomen (bijv. luizen, teken, hiv …). 
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Leerplandoelstellingen les 8: kiezen tussen pest en cholera 

 

Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (ZILL) 

TOtn2 Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij 
taalbeschouwelijke termen gebruiken 

Figuurlijk taalgebruik onderzoeken: 
woorden of woordgroepen die in de letterlijke of de figuurlijke betekenis gebruikt worden 
het gebruik en de betekenis van frequent gebruikte uitdrukkingen, en daarbij de term 
‘uitdrukking’ kennen en gebruiken. 

IVds1 De complexiteit van gebeurtenissen in de wereld ervaren, vaststellen en uitdrukken 
welke de gevolgen ervan zijn hier en elders, nu en later 

Gelijkenissen en verschillen aantonen tussen hier en elders, vroeger en nu - ervaren dat onze 
wereld en ons leven voortdurend verandert. 

OWti5 Historische elementen uit hun omgeving en belangrijke historische figuren en 
gebeurtenissen waarmee ze kennis maken situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand 
van een tijdband 

Onderzoeken en illustreren hoeveel dingen, fenomenen en gebeurtenissen van nu 
gelijkenissen en verschillen vertonen met vroeger. 

Onderzoeken van de voorgeschiedenis en de evolutie van elementen uit de natuur en van 
hedendaagse gebeurtenissen, objecten en fenomenen zoals fossielen, vrije tijd, speelgoed, 
communicatie, samenlevingsvormen , werken, wonen, feesten … . 

Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe dagelijkse gebruiksvoorwerpen, technische 
systemen , kleding, gebouwen ... evolueren in de tijd. 

OWte3 Eenvoudige bestaande technische systemen uit de omgeving hanteren, begrijpen, 
vergelijken, (de)monteren, evalueren en onderhouden 

Eenvoudige technische systemen hanteren, monteren en demonteren - veilig, nauwkeurig, 
hygiënisch en zorgzaam werken met materialen, producten en gereedschappen 

Een eenvoudig technisch systeem hanteren en (de)monteren of bereiden met behulp van 
een stappenplan of werktekening. 
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Leerplan Onderwijs Voor Steden en Gemeenten 

NL-TBS-02.23 De leerlingen reflecteren op gebruik en betekenis van frequent gebruikte 
spreuken, spreekwoorden en uitdrukkingen. 

WO-TIJD-51 De leerlingen kunnen aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepast 
bronnenmateriaal aspecten van het leven van mensen in een andere tijd reconstrueren en 
overeenkomsten en verschillen met het eigen leven aangeven. 

WO-TIJD-59b De leerlingen kennen de grote periodes uit de geschiedenis: Middeleeuwen 
(vanaf ca. 500 n.C. tot ca. 1500). 

WO-TEC-02.24 De leerlingen voeren een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor 
stap uit. 

 

Leerplan GO! 

 

Nederlands Lezen: gevorderde geletterdheid  ontwikkelen van woordenschat 

Reflecteren op de betekenis van woordgroepen en zinnen zoals uitdrukkingen en 
vergelijkingen. 

WO- Tijd 

Actuele toestanden over de eigen omgeving, die voor kinderen herkenbaar zijn, aan de hand 
van gepaste bronnen vergelijken met toestanden uit het verleden. 

Enkele actuele toestanden en gebeurtenissen relateren aan het verleden. 

WO-Techniek 

Technische systemen in verschillende toepassingsgebieden van techniek gebruiken en/of 
realiseren. 

Een eenvoudig technisch systeem al dan niet aan de hand van een stappenplan realiseren. 
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Leerplandoelstellingen ‘Piekeren en zo…’ 

 

 

Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen (ZILL) 

IKvk3 Flexibel omgaan met veranderende omstandigheden. 

IKvk4 Situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties ombuigen door te zoeken 
naar mogelijkheden om er bevrijdend mee om te gaan. 

Nadenken over de oorzaken die situaties moeilijk maken - opgedane ervaringen met lastige 
situaties en frustraties gebruiken om die situaties te vermijden of ze aan te pakken wanneer 
ze zich opnieuw voordoen - oplossingen bedenken om die situaties en de frustraties die eruit 
voortkomen aan te pakken (al dan niet met hulp of onder begeleiding) - steun zoeken en 
vragen. 

Adequaat omgaan met gevoelens van nervositeit en onrust. 

Lastige situaties durven aanpakken door: na te gaan wat men aan de situatie kan doen, na te 
denken over hoe men zich opstelt tegenover het probleem en hoe men zich kan verweren - 
even uit een lastige situatie stappen om eerst tot rust en bezinning te komen en om de 
eventuele betrekkelijkheid en de relativiteit van de ‘lastige situatie’ in te zien 

IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en 
die van anderen en daarbij aandacht hebben voor: 

Mentaal welbevinden. 

Ervaren en inzien hoe momenten van ontspanning doorheen de dag helpen om tot rust te 
komen - bereid zijn om doorheen de dag voor zichzelf momenten van rust te creëren. 

SEgb2 Bewust omgaan met gevoelens en behoeften en deze binnen aanvaardbare grenzen 
uiten. Zelfbeheersing ontwikkelen 

Gepaste interne regulatie van gedrag. 

Aangepast aan een situatie inschatten en beslissen op welke wijze men al dan niet 
uitdrukking geeft aan gevoelens en behoeften - beschrijven hoe men op een sociaal 
aanvaarde manier met gedrag en emoties omgaat. 
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Leerplan Onderwijs Voor Steden en Gemeenten 

WO-MNS-SC-1.1.6 De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen in een concrete situatie 
en kunnen illustreren dat hun gevoelens situatiegebonden zijn. 

WO-MNS-SC-1.1.7 De leerlingen kunnen beschrijven wat ze doen in een concrete situatie en 
kunnen illustreren dat hun gedrag situatiegebonden is. 

Leerplan GO! 

WO – mens en maatschappij 

In een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en 
waarderingen spontaan uitdrukken. 

Zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door signalen te geven die 
voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn o.m. door hulpvragen te stellen, zich te laten 
helpen en positieve voorstellen te doen op het niveau van het samenleven in de klas en de 
school. 

Beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen illustreren dat 
zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn. 
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Bronnen 
 

Les 1: micro-organismen 

https://www.uza.be/over-infectieziekten 

https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-virus-zo-maakt-een-virus-je-lichaam-
ziek/playlist/293/ 

https://schooltv.nl/video/wat-is-het-coronavirus-een-virus-in-de-vorm-van-een-
kroon/#q=coronavirushttps://schooltv.nl/video/het-klokhuis-schimmels-1/ 

https://schooltv.nl/video/wat-is-het-verschil-tussen-een-bacterie-en-een-virus-je-kunt-van-
allebei-goed-ziek-worden/ 

https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/DeBuitendienst/Bacterien_en_viruss
en.pdf 

e-bug. Een Europees lespakket over de wereld van microben en ziekten. De wereld van 
microben. Lespakket voor leerlingen van groep 8. Verkregen via: https://e-
bug.eu/lang_bg/bg_fl/primary_pack/downloads/Belgium%20Flemish%20E-
Bug_Junior_NL.pdf 

 

 

Les 2: ons afweersysteem 

Kersbergen, C., & Haarhuis, A. (2018). Natuuronderwijs inzichtelijk. Een basis voor de 
vakinhoud van natuur, wetenschap en techniek. Bussum: Couthino. 

https://schooltv.nl/video/strijd-tegen-ziekteverwekkers-je-lichaam-heeft-mechanismen-om-
ziekteverwekkers-te-bestrijden/#q=afweersysteem 

https://www.gezondleven.be 

https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/algemeen/je-weerstand-verhogen-kan-dat-
eigenlijk-wel/item29517 

https://gezond.be/tips-voor-sterker-immuunsysteem/ 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kun-je-met-voeding-je-immuunsysteem-
verbeteren~b0d9320a/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

https://schooltv.nl/video/allergie-heftige-reactie-op-gewone-stoffen/ 

https://schooltv.nl/video/de-buitendienst-wat-is-hooikoorts/ 
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Les 3: epidemieën en pandemieën 

https://www.c3.nl/virus-doorgeven/ 

https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/diaplus-tekstenlab/thuisonderwijs/ 

https://info-coronavirus.be 

https://schooltv.nl/files/Infoblok/Voortgezet_onderwijs/Biologie/2009_d_EW_pandemie_ep
idemie_edemie.pdf 

https://schooltv.nl/video/hoe-ging-het-coronavirus-de-wereld-over-corona-begon-in-
china/playlist/293/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Idc2mkS-QLk 

 

 

Les 4: aanpak COVID-19 

https://schooltv.nl/video/de-aanpak-van-het-coronavirus-ten-strijde-tegen-het-
virus/#q=corona 

https://www.demorgen.be 

https://www.hln.be 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=dZc-OUo3CIA&feature=emb_title 

 

 

Les 5: hygiënische voorschriften 

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/met-dit-eenvoudig-experiment-toon-
je-kinderen-waarom-handen-wassen-zo-belangrijk-is~a420e623b/ 

e-bug. Een Europees lespakket over de wereld van microben en ziekten. De wereld van 
microben. Lespakket voor leerlingen van groep 8. Verkregen via: https://e-
bug.eu/lang_bg/bg_fl/primary_pack/downloads/Belgium%20Flemish%20E-
Bug_Junior_NL.pdf 

https://www.zorg-en-
gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/WVG_Corona_afficheA3_7tips_update.pdf 

Kersbergen, C., & Haarhuis, A. (2018). Natuuronderwijs inzichtelijk. Een basis voor de 
vakinhoud van natuur, wetenschap en techniek. Bussum: Couthino. 
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Les 6: solidariteit 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/verder-kijken/video-manual/204256/ 

https://www.hln.be 

https://mnm.be/video/ditnooitalleenhetnieuwenummervannielsdestadsbader 

https://www.youtube.com/watch?v=ytREHGFMCn8 

 

 

Les 7: medicatie en vaccinatie 

Kersbergen, C., & Haarhuis, A. (2018). Natuuronderwijs inzichtelijk. Een basis voor de 
vakinhoud van natuur, wetenschap en techniek. Bussum: Couthino. 

https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/vaccinaties/ 

https://schooltv.nl/video/clipphanger-hoe-werkt-een-vaccin/ 

http://cloudbiography.com/bios/fleming-alexander.html 

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

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/ 

https://www.ketnet.be/karrewiet/9-april-2020-wat-is-een-vaccin 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-4-maart-2020-leuvens-lab-zoekt-medicijn-tegen-
corona 

http://www.hobbyprojecten.nl/projecten_pdf/microscoop.pdf 

 

 

Les 8: kiezen tussen pest en cholera 

https://historiek.net/de-pest-in-europa-1347-1352/65463/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_(ziekte) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Quarantaine 

https://schooltv.nl/video/de-zwarte-dood-de-pest-raast-door-europa/ 

https://www.ketnet.be/karrewiet/3-april-2020-zijn-mondmaskers-nuttig-of-niet 

https://www.youtube.com/watch?v=u9MnDsUyYAA 

https://wibnet.nl/geneeskunde/ziektes/de-10-ergste-epidemieen-aller-tijden 

https://maakjemondmasker.be/ 
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Piekeren en zo … 

van der veen, M. (2017). De baas van de piekerfabriek. Amsterdam: SWP. 

Viegas, M. (2004). De wens-ster. Deventer: Ankh-Hermes. 

https://www.ketnet.be/kijken/karrewiet-is-het-normaal-dat-we-bang-zijn-voor-het-
coronavirus 

http://www.vanderwulp.eu/faalangst/RETform.htm 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLrThYeKW1CSc_wLb5dPzSSTxkJpkgdmk8 

http://www.leerpositiefdenken.be/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tTLgn5mNw-k 

http://www.mandalakleurplaten.nl/ 

https://www.noknok.be/ 

https://www.youtube.com/watch?v=M7_MYr2kE3c 

 

 


