
  



Voorwoord: 
Ik heb voor het thema virussen gekozen omdat het een heel actueel thema is. Ook na corona blijft dit 
heel actueel. 

In dit lessenpakket vindt u een handleiding, werkboek voor de leerlingen en een verbetersleutel 
terug. 

In dit WO/MUVO-thema ligt de focus op virussen, gezondheid en hulp bieden. In deze WO-lessen zijn 
doelen geïntegreerd van wiskunde, taal en spelling. Ook vakoverschrijdende doelen zoals ICT en 
leren leren komen aan bod in dit thema. 

In de inleiding van les 1 maakt u samen met de leerlingen een woordspin over virussen. Deze 
woordspin kan u aan het begin van elke les opnieuw gebruiken. U benadrukt dan de woorden die 
deze les aan bod komen, als de leerlingen deze woorden niet zelf hebben gegeven, kunt u ze erbij 
schrijven aan het begin van de les. U kunt ook de beeldles ‘Het maken van een virus’ gebruiken als 
inleiding. 

De laatste pagina van het werkboek is bedoeld om telkens de essentie van elke les te noteren. Door 
de leerlingen deze essentie zelf te laten verwoorden, nemen ze hun eigen leerproces in handen en 
hebben ze een samenvatting om het thema te studeren. 

Voor de evaluatie van dit thema heb ik gekozen voor een online quiz, maar u kunt deze quiz ook in 
toets vorm afnemen. De link naar de quiz vindt u hier terug (https://www.educaplay.com/learning-
resources/5640466-virussen.html). De toets kan u in deze handleiding terugvinden. 

Op het einde van dit thema vindt u ook 2 muzische lessen terug die u tijdens het uitwerken van het 
thema kan gebruiken. Tip u kan de eerste beeldles ‘Het maken van een virus of bacterie.’ ook als 
intro gebruiken voor u start met de WO-lessen. 

Het WO-thema staat eveneens online op de website: http://jufkellyvirussen.weebly.com. Via deze 
website kunnen de leerlingen het thema ook zelfstandig doorlopen. 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, mag u mij altijd contacteren: 
kellypeeters1983@hotmail.com. 
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Les 1 wat is een virus? 

Eindtermen die in deze les aan bod komen. 

1.17. De leerlingen kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten over 
het functioneren van het eigen lichaam; 

1.18. De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden vermeden; 

1.19. De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert; 

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken. 

3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of 
etnische origine. 

Leerplandoelen die in deze les aan bod komen. 

ZILL: 

OWsa7 Het nut en het belang ervaren, onderzoeken en illustreren van instellingen, organisaties en 
verenigingen die de kwaliteit van het samenleven bevorderen 
• 10-12j   Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe verenigingen en instellingen kunnen bijdragen aan 
een betere samenleving en daarover met elkaar in interactie gaan - het nut en het belang aangeven 
van  collectieve voorzieningen  waarvoor de overheid zorg draagt illustreren en daarover met elkaar in 
interactie gaan - kennismaken met (internationale) organisaties die ernaar streven om het  welzijn  of 
de vrede in de wereld te bevorderen en in interactie gaan over de wijze waarop deze organisaties hun 
doel nastreven 

OWti3 Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd situeren  
• 10-12j   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 

OWte5 Vaststellen en uitdrukken hoe  wetenschap ,  techniek  en de samenleving elkaar beïnvloeden 
• 7-12j   Nieuwsgierig zijn naar onderzoek en actuele uitvindingen - nadenken over het impact van 
nieuwe wetenschappelijke en technische ontwikkelingen op het dagelijks leven 

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel 

SErv4 Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten goede komen in 
diverse situaties en contexten 
• Leiding geven 
• Leiding aanvaarden en opvolgen 

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

IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 
• 6-12j   Enthousiast zijn om nieuwe dingen uit te proberen alleen en samen met anderen - durven, 
ook wanneer men niet goed weet waar men uitkomt - durven improviseren en afwijken van 
vertrouwde paden - al doende (intuïtief) een werkwijze bedenken 

 

 

 



OVSG: 

WO-NAT-07.01 De leerlingen verwoorden de gevolgen van ziek zijn voor zichzelf en anderen  

WO-NAT-07.02 De leerlingen herkennen in concrete situaties gedragingen die bevorderlijk of schadelijk zijn 
voor hun gezondheid  

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

WO-NAT-07.05 De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen 
worden vermeden.  

WO-MNS-SC-1.3.2 De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel 
te bereiken. 

GO: 

3.2.1. 2 Een explorerende en experimenterende aanpak tonen om meer te weten te komen over de natuur. 

3.2.7. 11 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 …). 

3.2.7. 18 Bij zichzelf en bij anderen het verschil tussen ziek, gezond en gewond zijn herkennen. 

3.2.7. 19 Verwoorden dat ze door inname van en/of contact met sommige producten en planten ziek kunnen 
worden. 

3.2.7. 21 Situaties en gedragingen herkennen die schadelijk of bevorderlijk kunnen zijn voor hun gezondheid. 
(bijv. overdadig lawaai, (on)aangepaste kledij, medicatiegebruik …). 

3.2.7. 22 Aangeven dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden vermeden. 

3.2.7. 23 Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ontsmetten na het 
zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen (bijv. luizen, teken, hiv …). 

Lesdoelen 

1. De leerlingen kunnen verwoorden wat een virus is. 
2. De leerlingen kunnen verwoorden wat een virus doet.  
3. De leerlingen kunnen in eigen woorden vertellen waarvoor ze een microscoop gebruiken. 
4. De leerlingen kunnen verwoorden van welke andere micro-organisme men nog ziek kan worden. 
5. De leerlingen kunnen het verschil verwoorden tussen een virus en een bacterie. 

 

                          
                      lesduur: 75 min 

 
            materialen:  
                hoekenfiches 

                                tablets 
                                werkboek p. 2-6 
                                microscoop 
                                schaaltje met uienrok 
                                kaartjes met afbeeldingen  
                                diep bord met water (4) 
                                peper 
                                afwasmiddel of zeep 
 

 



 

inhoudelijke essentie 

In een hoekenwerk leren de leerlingen alles over virussen en bacteriën.  

In hoek 1 leren ze wat een virus is. 
Een virus is een microscopisch klein deeltje dat bestaat uit erfelijk materiaal, verpakt in een eiwitomhulsel. 
Virussen maken ons lichaam ziek. Ze zijn tussen de 20 en 300 nanometer groot (0,000 000 001 of 1 miljardste 
van een meter).  De twee bekendste virussen zijn het griepvirus (influenzavirus) en het verkoudheidsvirus. Niet 
iedereen wordt even ziek van een virus. Virussen zien er onder een microscoop niet allemaal hetzelfde uit, het 
ebolavirus ziet eruit als een lang slangetje, het influenzavirus ziet eruit als een bolletje en op het coronavirus 
zitten allemaal uitsteeksels. 

In hoek 2 leren de hoe een virus werkt. 
Virussen worden pas actief als zij cellen van levende organismen binnendringen. Virussen nemen die cellen 
over om zichzelf te kunnen vermenigvuldigen en ons lichaam ziek te maken. Virussen verspreiden zich via 
aanraking, lucht en speeksel. Mensen, dieren en oppervlakten kunnen virussen verspreiden. 
Incubatietijd: tijd tussen de besmetting en het uitbreken van een ziekte. 
symptomen: verschijnsel waaraan een ziekte, een probleem te herkennen is. 
Het bekendste virus is het griepvirus. Dit virus behoort tot de familie van de influenzavirussen. De incubatietijd 
van griep is 1 dag en de symptomen van griep zijn: koorts, rillingen, spierpijnen, een algemeen gevoel van 
onbehagen, hoofdpijn, intense vermoeidheid en een droge hoest. 
Proefje water, peper en zeep: de leerlingen ontdekken dat virussen niet van zeep houden. Ze bevinden dat als 
ze hun vinger in de zeep doppen en daarna in het water met het virus (peper), het virus zich zal wegtrekken. 
Let op, voor het proefje heb je proper water nodig anders werkt het niet. Het is aan te raden het water voor elk 
groepje te verversen of 4 borden met water en peper klaar te zetten. 

In hoek 3 kijken de leerlingen door een microscoop: een microscoop wordt gebruikt om naar virussen en 
andere organisme te kijken. Een microscoop is een apparaat dat uit allerlei vergrootglazen, of lenzen bestaat. 
Deze lenzen vergroten het beeld en maken de virussen zichtbaar. 

In hoek 4 bekijken de leerlingen een ander organisme dat ons ziek kan maken. Ze bekijken het verschil tussen 
een virus en een bacterie. Er is een verschil in omvang: een virus is tien tot honderd keer kleiner dan een 
bacterie. Een virus kan in tegenstelling tot een bacterie, zich niet autonoom vermenigvuldigen en heeft dus 
altijd een gastcel nodig. Een virus kan je niet bestrijden met antibiotica een bacterie wel. Rond een virus zit een 
vetlaagje. 

  



 

Lesverloop: 

Inleiding: kennismaking met het nieuwe thema. (15 min) 

Je vertelt de leerlingen dat ze vandaag starten met een nieuw WO-thema. Je laat hen volgende drie 
prenten zien. Laat hen per twee overleggen wat ze zien en waarover het thema zou kunnen gaan. 

         

    (mazelenvirus)            (ebolavirus)   (verkoudheidsvirus) 

Als laatste prent toon je het coronavirus, dit zullen sommige leerlingen misschien herkennen van op 
tv. 

  

       (coronavirus) 

Deel nu de werkboeken uit en vraag of de leerlingen weten welke virussen ze net hebben gezien. Ze 
schrijven de naam onder de prenten op p.2. 

Je vraagt de leerlingen wat ze allemaal weten over virussen, je noteert dit in een woordspin op het 
bord. De leerlingen noteren mee in hun werkboek. Je kan de woordspin op het bord laten staan en 
zo elke keer informatie aanvullen. Belangrijke woorden deze les zijn: virus en bacterie. 

Je vertelt de leerlingen dat ze vandaag in een hoekenwerk alles te weten zullen komen over wat een 
virus nu precies is en wat het doet.  

Je overloopt met de leerlingen de vier hoeken. 
In hoek 1 gaan ze bekijken wat een virus nu precies is en hoe een virus eruitziet. 
In hoek 2 gaan ze bekijken wat een virus doet met ons lichaam, welk virus het bekendste is en wat de 
symptomen en incubatietijd zijn. Dit doen ze aan de hand van een filmpje en een tekst. Aan de hand 
van een proefje ondervinden ze waar een virus niet tegen kan. 
In hoek 3 gaan de leerlingen met een microscoop aan de slag. Ze bekijken foto’s en linken die aan de 
juiste voorwerpen. Ze bekijken ook een uienrok onder de microscoop. 
In hoek 4 gaan de leerlingen kijken naar andere organisme die ons ziek kunnen maken. Ze bekijken 
een filmpje en vullen de verschillen aan tussen een bacterie en een virus. 

Verwerven en verwerken van de leerstof. (48 min) 

De leerlingen doorlopen in groep de vier hoeken (de materialen voor dit hoekenwerk kan u 
achteraan deze voorbereiding terugvinden). 

Per hoek wordt er 10 min gerekend, er is telkens 2 minuten doorschuiftijd gerekend. 



Slot (12 min) 

Tot slot bespreekt u de bevindingen van de leerlingen. Dit kan u doen aan de hand van volgende 
vragen: 

• Wat is een virus en wat doet het virus met ons lichaam? 
(Een virus is een klein deeltje dat ons lichaam ziek maakt.) 

• Hoe maakt een virus ons lichaam ziek? 
(Door een cel binnen te dringen, deze cel over te nemen en zich te vermenigvuldigen.) 

• Wie kan in eigen woorden vertellen wat incubatietijd is? 
(Tijd tussen de besmetting en het uitbreken van een ziekte.) 

• Wie kent er nog de symptomen van het griepvirus? 
(koorts, rillingen, spierpijnen, een algemeen gevoel van onbehagen, hoofdpijn, intense 
vermoeidheid en een droge hoest) 

• Wat gebeurde er toen je met zeep aan je vinger in het water ging en wat kunnen we daaruit 
concluderen? 
(De peper of virus ging opzij, virussen houden niet van zeep.) 

• Niet alleen van virussen worden we ziek, welk ander organisme kan ons ook ziek maken? 
(bacteriën) 

• Wat zijn de verschillen tussen een bacterie en een virus? 
(Er is een verschil in omvang: een virus is tien tot honderd keer kleiner dan een bacterie. 
Een virus kan in tegenstelling tot een bacterie, zich niet autonoom vermenigvuldigen en 
heeft dus altijd een gastcel nodig. Een virus kan je niet bestrijden met antibiotica, wat bij 
een bacterie wel lukt. Rond een virus zit een vetlaagje.) 

• Waar houden zowel virussen als bacteriën niet van? 
(zeep) 

Ik onthoud: Een virus is een klein organisme. Het heeft een cel nodig om zich te vermenigvuldigen. 
Van een virus word je ziek. Betekenis symptomen en incubatietijd. Virussen zijn enkel te zien met 
een microscoop. Verschil met een bacterie is dat een virus kleiner is dan een bacterie en een 
gastheer nodig heeft om zich te vermenigvuldigen. 

  



Hoek 1 wat is een virus en hoe ziet het eruit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de prenten van virussen. Welke verschillen zie je tussen de virussen? 

    

De delen van een virus. 



 Hoek 2 hoe werkt een virus? 

Scan de QR-code, bekijk het filmpje (vanaf 5:33 tot 7:08) en beantwoord de vragen in je werkboek. 

 

 

Bezoek de website www.vandale.be en zoek de volgende moeilijke woorden op: incubatietijd en 
symptomen. Noteer de betekenis in je werkboek. 

Scan volgende QR-code, lees de tekst en beantwoord de vragen in je werkboek. 

    

 

Voer het volgende proefje uit. 

Neem een diep bord met water en strooi er peper in. Deze peper stelt het virus voor. Dop je vinger in 
het water, wat gebeurt er? Noteer in je werkboek. 

Neem nu je andere vinger en dop deze in de zeep. Dop nu de vinger met zeep in het water, wat 
gebeurt er? Noteer in je werkboek. 

 

  

http://www.vandale.be/


Hoek 3 onder de microscoop. 

Lees onderstaande tekst en beantwoord de vragen in je werkboek. 

Wetenschappers gebruiken microscopen om naar virussen te kijken. Een microscoop bestaat uit 
allerlei vergrootglazen of lenzen. Deze lenzen vergroten het beeld en maken virussen en andere 
organismen zichtbaar. 

Onder een microscoop zien de dingen er anders uit. Kan jij deze dingen onder de microscoop 
herkennen. Maak paren van wat bij elkaar hoort. Ben je klaar, controleer dan met de verbetersleutel. 

 

Nu is het aan jou! Leg de uienrok onder de microscoop. Wat zie je? Noteer in je werkboek. 

Kies nu zelf een voorwerp en leg dat voorwerp onder de microscoop. Wat zie je? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Verbetersleutel onder de microscoop: 

1. koffiedik 

  

2. nylon 

  

3. witte suiker 

  

4. zout 

  



 
5. peper 

  

6. hout 

  

7. de kleefband van een post-it 

  

8. snorhaar 

  



 

 

Prenten: 

1. koffiedik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. nylon 

 

 

  



3. suiker 

 

  



4. zout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. peper 

 

 

  



6. hout 

 

 

  



7. lijmstrook van een post-it 

 

 

  



8. snorhaar 

 

 

  



Hoek 4 welke andere organismen kunnen ons lichaam nog ziek 
maken? 

Scan de QR-code en lees de tekst. Beantwoord daarna de vragen in je werkboek. 

 

 

Scan de volgende code. Bekijk het filmpje en beantwoord de vragen in je werkboek. 

 

   

 

  



Les 2 pandemieën en epidemieën  

Eindtermen die in deze les aan bod komen 

3.7. De leerlingen kennen de grote periodes uit de geschiedenis en ze kunnen duidelijke historische 
elementen in hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis 
maken, situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdband. 

3.9. De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst, hier en elders. 

1.18. De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden 
vermeden; 

6.5 Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen in voor hen relevante en concrete 
taalgebruikssituaties en op hun niveau bij de eindtermen Nederlands reflecteren op een aantal aspecten 
van het taalsysteem met betrekking tot: 
- klanken, woorden, zinnen, teksten;- spellingvormen; - betekenissen. 

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 
meewerken. 

3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht 
of etnische origine. 

5.1.De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 

Leerplandoelen die in deze les aan bod komen 

ZILL 

IVzv4 Specifieke strategieën inzetten om vragen, opdrachten, uitdagingen en problemen efficiënt aan te 
pakken 

IVoc5 Informatiebronnen hanteren 
• 9-12j Gericht en systematisch informatie verzamelen - kritisch omspringen me… 

OWti3 Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis verkennen en in de tijd situeren 
• 2.5-12j Belangstelling tonen voor het verleden, heden en de toekomst, hier en … 
• 8-10j Historische en natuurhistorische elementen uit hun omgeving zoals voor… 
• 8-10j Een eeuwband opstellen en functioneel gebruiken 
• 10-12j De indeling van de Europese geschiedenis kennen en daarbij de volgende… 

OWna5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende organismen door een specifieke 
(lichaams)bouw, houding of handeling aangepast zijn om in… 

TOtn2 Nadenken over de belangrijkste aspecten van het taalsysteem. Daarbij taalbeschouwelijke termen 
gebruiken 
• Spelling en interpunctie  10-12j Hulptekens en uitspraaktekens onderzoeken bij frequent gebruikte 
woorden en deze tekens gebruiken in… 

  



OVSG 

WO-MNS-SC-1.3.2 De leerlingen begrijpen dat samenwerken noodzakelijk kan zijn om een bepaald doel 
te bereiken.  

WO-MNS-SV-2.6.5 De leerlingen kunnen richtlijnen en adviezen naleven.  

WO-MNS-SV-2.7.6 De leerlingen kunnen kritisch nadenken over bepaalde maatschappelijke toestanden.
  

WO-MNS-SV-2.12.8 De leerlingen kunnen overleggen naar aanleiding van een groepsopdracht. 

WO-NAT-07.01  De leerlingen verwoorden de gevolgen van ziek zijn voor zichzelf en anderen 

WO-NAT-07.02 De leerlingen herkennen in concrete situaties gedragingen die bevorderlijk of 
schadelijk zijn voor hun gezondheid  

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

WO-NAT-07.05 De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd 
kunnen worden vermeden.  

NL-TBS-05.08 De leerlingen reflecteren op de functie van de volgende tekens in frequent gebruikte 
woorden: trema, accent, apostrof en koppelteken. 

GO 

 
3.2.1. 2 Een explorerende en experimenterende aanpak tonen om meer te weten te komen over de natuur. 

3.2.7. 11 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 …). 

3.2.7. 18 Bij zichzelf en bij anderen het verschil tussen ziek, gezond en gewond zijn herkennen. 

3.2.7. 19 Verwoorden dat ze door inname van en/of contact met sommige producten en planten ziek kunnen 
worden. 

3.2.7. 21 Situaties en gedragingen herkennen die schadelijk of bevorderlijk kunnen zijn voor hun gezondheid. 
(bijv. overdadig lawaai, (on)aangepaste kledij, medicatiegebruik …). 

3.2.7. 22 Aangeven dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden vermeden. 

3.2.7. 23 Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ontsmetten na het 
zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen (bijv. luizen, teken, hiv …). 

3.4.5. 19 Enkele historische feiten, personages, gebouwen, gebeurtenissen, toestanden …, uit de omgeving 
ordenen (chronologisch rangschikken en situeren) op een eeuwband (vier periodes: ‘langer geleden’, ‘19e 
eeuw’, ‘20e eeuw’ en ‘21e eeuw’ - 20e eeuw en begin 21e eeuw per 10 jaar indelen). 

3.4.5. 29 Enkele historische feiten, personages, gebouwen, gebeurtenissen, toestanden …, uit de algemene 
geschiedenis (met nadruk op de geschiedenis van onze contreien binnen een Europese context) ordenen 
(chronologisch rangschikken en situeren) op een historische tijdband met 5 historische periodes: prehistorie, 
oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijden en onze tijd 

  



Lesdoelen 

1. De leerlingen kunnen verwoorden wat een pandemie en een epidemie zijn. 
2. De leerlingen kunnen de spellingregels bij het gebruik van een trema correct toepassen. 
3. De leerlingen kunnen informatie halen uit voor hun bestemde bronnen. 
4. De leerlingen kunnen gebeurtenissen uit het verleden op een tijdsband situeren. 
5. De leerlingen kunnen verwoorden in welke eeuw een jaartal zich bevindt. 

 

 

 
                     lesduur: 50 min 

 
              materialen: 
                              tablets 
                              werkboek p. 7 - 9 

 
                    inhoudelijke essentie: 
 
In deze les leren de leerlingen het verschil tussen een epidemie en een pandemie. De leerlingen maken ook 
kennis met verschillende pandemieën uit de geschiedenis. Ze brengen de volgende pandemieën in kaart: de 
pest, de Spaanse griep, ebola en cholera. Per twee zoeken ze allerlei informatie omtrent deze ziektes op. Ze 
verzamelen die informatie in medische fiches. Ze zullen de taken moeten verdelen en samenwerken zodat 
ze de opdracht op tijd kunnen afronden. 

 

Lesverloop: 

Inleiding (10 min) 

Start de les met een terugblik op vorige les. Verwijs opnieuw naar de woordspin op het bord. Stel 
volgende vragen: 

• Waarover gaat ons nieuwe WO-thema? (virussen) 
• Wat is een virus? (een microscopisch klein deeltje) 
• Wat doet een virus met ons lichaam? (het maakt ons lichaam ziek) 
• Hoe maakt een virus ons lichaam ziek? (Door een cel binnen te dringen en deze over te 

nemen.) 
• Wat kan een bacterie wel dat een virus niet kan? (zichzelf verdubbelen, een virus heeft een 

gastcel nodig) 

 

 

 

 

 

 



Toon de leerlingen de volgende krantenartikels. De PowerPoint met artikels kan u terugvinden via 
deze link: file:///C:/Users/kelly/OneDrive/Documenten/3%20BALO%20-
%20kopie/Stage%20Virussen/krantenartikels%20les%202%20epidemieën%20en%20pandemieën.pdf 

   

 

  

 

Vraag aan de leerlingen welke woorden ze steeds zien terugkeren? (epidemie en pandemie) 

Je benadrukt of noteert de volgende woorden op de woordspin: epidemie, pandemie, pest, Spaans 
griep. 

Vraag of iemand de betekenis van deze twee woorden kent? Zoek samen met de leerlingen de 
betekenis op.  (epidemie: het heersen van een besmettelijke ziekte, pandemie: besmettelijke ziekte 
die zich over een groot deel van de aarde, met name een continent of alle continenten, verspreidt.) 

Wijs de leerlingen op de meervoudsvormen van pandemieën en epidemieën. Hoe noemen we de 
twee puntjes op de ‘e’? (een trema) 

Wanneer gebruiken we hier in het meervoud een trema? (Bij woorden die eindigen op ‘ie’ met een 
klemtoon op die ‘ie’, schrijf je de meervoudsvorm ie + ën. Bij woorden zonder de klemtoon op ‘ie’, 
schrijf je iën.) U kan aan deze les ook een spellingsles koppelen. 

Vraag de leerlingen of het coronavirus een epidemie of een pandemie is en waarom? (een pandemie 
omdat de hele wereld erdoor getroffen wordt.) 

Vertel de leerlingen dat dit niet de eerste keer is dat onze wereld door zo’n epidemie of pandemie 
wordt getroffen. Vertel hen dat deze les zal gaan over de vorige epidemieën en pandemieën die in de 
geschiedenis hebben plaatsgevonden. Vraag de leerlingen of ze nog andere epidemieën of 
pandemieën kennen. (de Spaanse Griep, ebola, de pest, cholera, tyfus, HIV,…) 

Overloop met de leerlingen het artikel: ‘De tien ergste epidemieën aller tijden’ u kan deze link 
gebruiken: https://wibnet.nl/geneeskunde/ziektes/de-10-ergste-epidemieen-aller-tijden) 

Vertel de leerlingen dat ze een medische fiche gaan maken over vier erge epidemieën en 
pandemieën door de jaren heen. Je kan vragen aan de leerlingen of ze weten wat medische fiches 
zijn en wat er allemaal in terug te vinden is. (Een medische fiche of logboek is een document waarin 
alle informatie over de medische achtergrond van de patiënt staat.) 

Verwerving en verwerking (25 min) 

Je overloopt met de leerlingen de ziektes waarvan ze een medische fiche zullen maken en welke 
informatie ze op de fiches moeten schrijven. 

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


Vertel de leerling dat ze volgende informatie over de pest, de Spaanse griep, ebola en cholera 
moeten opzoeken: 

• Wanneer was de eerste uitbraak van de ziekte? 
− de pest: 1347 
− de Spaanse griep: 1918 
− ebola: 1976 
− cholera: de eerst cholera-pandemie dateert van 1817 (Men zegt dat de ziekte 

ervoor ook al slachtoffers maakte.) 
• Gaat het hier over een virus of bacterie? 

− de pest: bacterie 
− de Spaanse griep: virus 
− ebola: virus 
− cholera: bacterie 

• In welke tijdsperiode van onze tijdsband zitten we dan? 
− de pest: middeleeuwen (14de eeuw) 
− de Spaanse griep: nieuwe tijden (20ste eeuw) 
− ebola: onze tijd (20ste eeuw) 
− cholera: nieuwe tijden (19de eeuw) 

• In welke landen brak de ziekte allemaal uit? 
− de pest: voornamelijk in Europa (Spanje, Frankrijk, Duitsland, Nederlanden, 

Engeland, Noorwegen, Zweden, Ierland) maar ook landen in Azië en in de 
westelijke helft van Amerika (Ecuador, Peru) werden getroffen. 

− de Spaanse griep: Spanje, Frankrijk, Engeland, Nederland, België, VS, India, Rusland 
en Australië 

− ebola: vooral in delen van Afrika 
− cholera: India, Thailand, Indonesië, Filipijnen, China, Japan, Turkije, Europa 

• Wat zijn de symptomen van de ziekte? 
− de pest: builenpest: koorts, hoofdpijn, koude rillingen gevolgd door het ontstaan 

van zeer pijnlijke builen. Longpest (minder voorkomend) symptomen lijken op die 
van een ernstige longontsteking waarbij de patiënt (bloederig) slijm ophoest en 
last heeft van pijn op de borst en kortademigheid, er kan ook misselijkheid en 
braken optreden. 

− de Spaanse griep: begon met hoge koorts, hoesten, spierpijn en keelpijn, gevolgd 
door extreme moeheid en flauwten. Men verloor zoveel energie dat men niet meer 
kon eten en drinken. De ademhaling werd steeds moeilijker en binnen enkele 
dagen trad de dood in. 

− ebola: koorts, hoofdpijn, keelpijn, misselijkheid, braken, diarree, bloedingen (later 
stadium) 

− cholera: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree 
• Hoelang bedraagt de incubatietijd? 

− de pest: 1 tot 7 dagen 
− de Spaanse griep: 24 tot 48 uur. 
− ebola: 2 tot 21 dagen 
− cholera: 12uur tot 5 dagen 

• Hoeveel mensen stierven er ongeveer aan de ziekte? 
− de pest: wereldwijd wordt geschat op ongeveer 75 miljoen doden. 
− de Spaanse griep: er wordt geschat rond de 20 tot 100 miljoen doden. 



− ebola: er vallen nog steeds dodelijke slachtoffers door de epidemie. Tijdens de 
uitbraak in 2014 vielen er naar schatting 11 301 dodelijke slachtoffers. De laatste 
uitbraak was in 2018. Op 20 januari 2020 lag het dodental op 2.236. 

− cholera: elk jaar telt men 3 tot 5 miljoen choleragevallen en meer dan 100.000 
dodelijke slachtoffers. 

• Komt de ziekte vandaag de dag nog voor en zo ja waar? 
− de pest: ja, in Madagaskar (2017) 
− de Spaanse griep: nee, tot op de dag van vandaag zijn er geen nieuwe uitbraken 

gemeld. Na twee jaar doofde het virus gewoon uit. 
− ebola: ja, de ziekte komt nog steeds voor in Afrika.  
− Cholera: ja, in maart 2019 was er een uitbraak in Mozambique. 

• Bestaat er een vaccin of geneesmiddel tegen de ziekte? 
− de pest: ja, met antibiotica is de ziekte te bestrijden. 
− de Spaanse griep: nee, er bestaat geen  vaccin. 
− ebola: nee, er wordt wel een vaccin getest dat een positieve invloed heeft. 
− cholera: ja, cholera is makkelijk te behandelen met antibiotica en het slachtoffer 

moet gerehydrateerd worden met water. 

Vertel de leerlingen dat ze per twee mogen werken. Vertel hen ook dat ze hun bronnen kritisch 
moeten bekijken (iedereen kan iets op Wikipedia posten). Wijs hen er ook op dat ze de taken 
verdelen. Ze krijgen 25 minuten tijd voor deze opdracht, zeg dat dit ook een oefening is op het 
verdelen van taken en doorwerken. (Je kan een timer op het bord gebruiken om de tijd visueel te 
maken voor de leerlingen.) 

Op de volgende websites kunnen de leerlingen alle informatie terugvinden. (De linken naar deze 
websites zijn ook terug te vinden op de website: http://jufkellyvirussen.weebly.com) 

https://www.rivm.nl/  

https://www.msf-azg.be/nl/news/azg-vecht-tegen-de-pest-epidemie-in-madagaskar 

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

https://www.quest.nl/maatschappij/geschiedenis/a31701492/spaanse-griep-dodelijk-virus/ 

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/10/22/eerste-vaccin-ter-bescherming-tegen-ebola 

http://www.info-ebola.be/nl/wat-is-ebola/ 

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/cholera-door-de-eeuwen-heen 

Slot (15 min) 

Overloop de medische fiches met de leerlingen. Wijs de leerlingen erop dat het aantal dodelijke 
slachtoffers steeds om een schatting gaat. Vertel de leerlingen dat de volgende les over nog een 
grote pandemie uit onze geschiedenis zal gaan namelijk over het coronavirus. 

Ik onthoud: de betekenis van de woorden epidemie en pandemie: (epidemie: het heersen van een 
besmettelijke ziekte, pandemie: besmettelijke ziekte die zich over een groot deel van de aarde, met 
name een continent of alle continenten, verspreidt.) De pest en de Spaanse griep waren twee grote 
pandemieën in de geschiedenis. Niet voor elk virus bestaat een vaccin. 

  

http://jufkellyvirussen.weebly.com/
https://www.rivm.nl/
https://www.msf-azg.be/nl/news/azg-vecht-tegen-de-pest-epidemie-in-madagaskar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_(ziekte)
https://www.quest.nl/maatschappij/geschiedenis/a31701492/spaanse-griep-dodelijk-virus/
https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2019/10/22/eerste-vaccin-ter-bescherming-tegen-ebola
http://www.info-ebola.be/nl/wat-is-ebola/
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/cholera-door-de-eeuwen-heen


Les 3 Corona. 

Eindtermen die in deze les aan bod komen. 

1.18. De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden 
vermeden; 

6.5 Met het oog op doeltreffende communicatie kunnen de leerlingen in voor hen relevante en concrete 
taalgebruikssituaties en op hun niveau bij de eindtermen Nederlands reflecteren op een aantal aspecten 
van het taalsysteem met betrekking tot: 
- klanken, woorden, zinnen, teksten;- spellingvormen; - betekenissen.  

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 
meewerken. 

3. De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht 
of etnische origine. 

5.1. De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 

3.4 De leerlingen kunnen spelvormen in een sociale en maatschappelijke context hanteren. 

3.6 De leerlingen kunnen een aan de speelsituatie aangepaste en aangename spreektechniek ontwikkelen 
(articulatie, adembeheersing, tempo, toonhoogte) en verschillende verbale en non-verbale spelvormen 
improviseren. 

3.7 De leerlingen kunnen genieten van, praten over en kritisch staan tegenover het eigen spel en dat van 
anderen, de keuze van spelvormen, onderwerpen, de beleving. 

13 De leerlingen kunnen volgende taken beschrijvend uitvoeren: met een vorm van ondersteuning een 
gebeurtenis, een verhaal, iets of iemand in de vorm van een opsomming beschrijven. 

Leerplandoelen die in deze les aan bod komen. 

ZILL 

IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 
• 6-12j Enthousiast zijn om nieuwe dingen uit te proberen alleen en samen met … 

OWna5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende organismen door een specifieke 
(lichaams)bouw, houding of handeling aangepast zijn om in… 

MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in beeld, 
muziek, dans en drama verfijnen 
• Drama  Dramaspel  10-12j Zelfstandig een dramaspel spelen en variaties bedenken - anderen aanze… 
• Drama  Verbaal drama  10-12j Variëren in stem- en lichaamsgebruik, dit verfijnen - experimenteren 
m… 

TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen 
• Zich expressief uiten (over gevoelens, gedachten, meningen, fantasieën… 
• Persoonlijk verslag uitbrengen (over een beluisterde of gelezen tekst,… 

TOmf3 Met een vorm van ondersteuning informatieve en narratieve teksten in het Frans navertellen in de 
vorm van een opsomming 

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



 

OVSG 

WO-NAT-07.01  De leerlingen verwoorden de gevolgen van ziek zijn voor zichzelf en anderen 

WO-NAT-07.02 De leerlingen herkennen in concrete situaties gedragingen die bevorderlijk of 
schadelijk zijn voor hun gezondheid  

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

WO-NAT-07.05 De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd 
kunnen worden vermeden.  

MV-DRA-SB-2.2 De kinderen vergroten hun spreekvaardigheid door improvisaties met accent op 
taalgebruik en spreektechniek. (taal).  

MV-DRA-SB-2.3  De kinderen gebruiken taal om de actie te ondersteunen. (taal).  

NL-SPR-TV-05-06  De leerlingen kunnen vragen beantwoorden bij roosters, tabellen, legendes. 

NL-LEZ-TV-05-09 De leerlingen kunnen de informatie aflezen in samengestelde tabellen (kruistabellen, 
sportuitslagen), in de telefoon- en de treingids.  

FR-SPR-04.09 De leerlingen vertellen met een vorm van ondersteuning informatieve teksten na in 
de vorm van een opsomming.  

  



 

GO 

3.2.7. 18 Bij zichzelf en bij anderen het verschil tussen ziek, gezond en gewond zijn herkennen. 

3.2.7. 21 Situaties en gedragingen herkennen die schadelijk of bevorderlijk kunnen zijn voor hun gezondheid. 
(bijv. overdadig lawaai, (on)aangepaste kledij, medicatiegebruik …). 

3.2.7. 22 Aangeven dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden vermeden. 

3.2.7. 23 Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ontsmetten na het 
zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen (bijv. luizen, teken, hiv …). 

4.3.1.7 Spreekstijl en stemgebruik bij personages herkennen en benoemen. 

4.3.2.2 De expressie in een spelvorm vergroten door de juiste verhouding tussen woord en beweging te 
hanteren. Bv. Je wil in verteltheater uitbeelden dat je boos bent: je gaat luid roepen en tegelijk hard op de 
grond stampen omdat dit expressiever is dan enkel luid roepen. Bij mime ga je met uitvergrote gebaren en veel 
mimiek die boosheid uiten. 

4.3.2.4 Een situatie uitbeelden door een bepaalde spreekstijl te hanteren. 

4.3.2.6 Tijdens het spel intonatie gebruiken. Bv. het beklemtonen van bepaalde woorden of zinnen om nadruk 
te leggen 

4.3.2.7 Tijdens het spel duidelijk articuleren. 

4.3.2.8 Zich inleven in een bepaald personage. 

4.3.2.12 Een bepaalde plaats kiezen of zich verplaatsen in de ruimte in functie van het spel. 

5.12 SPREKEN OP BESCHRIJVEND NIVEAU De leerlingen kunnen met een vorm van ondersteuning informatieve 
en narratieve teksten in de vorm van een opsomming navertellen 

1.1.3. 1 Correct spreken door juist woordgebruik, juiste woordvorming en juiste zinsopbouw 

1.1.3. 2 Verstaanbaar, vlot en begrijpelijk spreken. 

1.1.3. 3 Spreken met verzorgde intonatie. 

1.1.3. 4 Spreken met verzorgde articulatie. 

3.1.4.  4 De geleerde begrippen, inzichten en procedures met betrekking tot getallen efficiënt kunnen hanteren 
in betekenisvolle toepassingssituaties zowel binnen als buiten de klas. 

3.1.4.   5 Met concrete voorbeelden uit de eigen leefwereld kunnen aangeven welke de rol en het praktisch nut 
is van wiskunde in de maatschappij. 

Lesdoelen: 

1. De leerlingen kunnen verwoorden wat men kan doen om het verspreiden van een virus tegen te gaan. 
2. De leerlingen kunnen verwoorden waar en wanneer het coronavirus is uitgebroken. 
3. De leerlingen kunnen een lijngrafiek en staafdiagram correct aflezen, ze kunnen de gevraagde 

informatie hierbij correct noteren. 
4. De leerlingen kunnen zich inleven in een rol en deze vasthouden. 
5. De leerlingen kunnen hun stem en houding aanpassen aan de rol die ze spelen. 
6. De leerlingen kunnen intonatie en articulatie in hun stem leggen als ze een mondelinge boodschap 

overbrengen.  

 

 



 
                    Lesduur: 100 min 

 
                   materialen: 
                           tablets 
                           werkboek p. 10 - 13     

 
                    inhoudelijke essentie: 
 
In deze les bekijken de leerlingen het coronavirus. Ze ontdekken dat het coronavirus ontstaan is in Wuhan 
eind 2019. Net als in de vorige les noteren ze de symptomen (koorts, hoesten, longontsteking, ademnood) 
en de incubatietijd van het virus (6 tot 7 dagen). We bespreken het nut van handen wassen (zeep is de 
vijand van een virus). De leerlingen bekijken ook de impact van de media in deze les. Zij zorgen ervoor dat de 
mensen geïnformeerd blijven over het virus. Aan deze les is een dramales gekoppeld, hierin gaan de 
leerlingen zelf een filmpje opnemen waarin ze een update geven over een verzonnen virus. De leerlingen 
werken per twee en geven elkaar feedback. Iedere leerling neemt wel zijn/haar eigen nieuwsupdate op. In 
de dramales kan u ook nog Frans integreren, de leerlingen kunnen tot 1000 tellen in het Frans dus kunnen ze 
de cijfers in hun nieuwsupdate zowel in het Nederlands als in het Frans meegeven. Voor leerlingen die nog 
extra uitdaging willen kan u een Franse voorbeeldtekst voorzien. 
 
 

 

Lesverloop: 

Inleiding (10 min) 

Herhaal de leerstof die in de vorige lessen aan bod gekomen is. Toon opnieuw de woordspin die jullie 
in les 1 gemaakt hebben en stel de volgende vragen: 

• Wat is een virus? (een microscopisch klein deeltje) 
• Hoe maakt een virus ons lichaam ziek? (Door een cel binnen te dringen en deze over te 

nemen.) 
• Wat is een epidemie? (een besmettelijke ziekte) 
• Wat is een pandemie? (een besmettelijke ziekte die zich over verschillende continenten 

of wereldwijd verspreidt) 

Vandaag gaan we de pandemie corona bekijken. Benadruk op de woordspin het woord corona. Vraag 
of leerlingen weten waar de naam corona voor staat? (Dit is Latijns voor kroontje, het virus dankt 
zijn naam aan de krans rond de virusdeeltjes.) 

Verwerving en verwerking (75 min) 

Bekijk samen met de leerlingen het filmpje: ‘Waarom we in ons kot moeten blijven’ 
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/2640021 en beantwoord de vragen in het werkboek. 
Je kan de stad Wuhan ook aanduiden op de wereldkaart. 

 De wereld is in de ban van het (coronavirus) een tot nu toe onbekend virus dat  

opdook in (Wuhan) in China. Een stad met 12 miljoen inwoners.  

Wanneer is het coronavirus daar begonnen? (12 december 2019) 

Het virus is afkomstig van een markt in Wuhan waar levende dieren verkocht worden. 
Vermoedelijk van vleermuizen. 

 

 

https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/2640021


Wat zijn de symptomen van het virus? 

(koorts)                                                                         (longontsteking) 

(hoesten)                                                                      (ademnood) 

Wat is de incubatietijd van het virus? (6 tot 7 dagen) 

Welke groep mensen is het kwetsbaarst voor het virus. (Oudere en mensen met een 
zwakkere gezondheid.) 

Wat kunnen we doen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan? (Regelmatig 
onze handen wassen.) 

Wat zijn de maatregelen die de overheid nam om het virus tegen te gaan? (1,5 m afstand 
houden, scholen en niet essentiële winkels sluiten, zoveel mogelijk thuisblijven, geen 
contact met oudere enkel via telefoon of internet,…) 

Een virus verspreidt zich razendsnel! 

Vertel de leerlingen dat het virus zich razendsnel heeft verspreid. Toon hoe snel een virus zich kan 
verspreiden aan de hand van volgend filmpje. (https://schooltv.nl/video/hoe-krijg-je-griep-een-virus-
dat-zich-verspreidt-door-de-lucht/ 

Het filmpje start met het verschil tussen een bacterie en een virus. Je kan het filmpje stoppen en de 
leerlingen zelf laten verwoorden wat het verschil is tussen een virus en een bacterie. (Een virus is 
tien tot honderd keer kleiner dan een bacterie. Een virus kan in tegenstelling tot een bacterie, zich 
niet autonoom vermenigvuldigen en heeft dus altijd een gastcel nodig. Een virus kan je niet 
bestrijden met antibiotica, wat bij een bacterie wel lukt. Rond een virus zit een vetlaagje.) 

Vraag de leerlingen waar we een virus allemaal op kunnen terugvinden? (voorwerpen, handen, de 
lucht) 

Vraag de leerlingen waar een virus niet tegen kan. Vraag hun wat er gebeurde bij het proefje met 
peper en zeep in de eerste les? (De peper stelde een virus voor, als je een vinger in het water dopte, 
bleef er peper (virus) aan kleven. Als je de andere vinger eerst in de zeep dopte en dan in het water, 
week de peper (virus) uit elkaar en kleefde er niets aan je vinger.) 

De boodschap tegen het verspreiden van het coronavirus is dus? (handen wassen) 

Informatie over het virus. 

Vertel de leerlingen dat de pest duurde van 1347 tot 1352 (6jaar) en de Spaanse griep van 1918 tot 
1920 (2jaar) duurde. Vraag hun hoe het komt dat het coronavirus veel sneller onder controle was? 
(Er is nu veel betere hygiëne dan vroeger.) 

Vertel dat de media ook helpt om het virus te vertragen, door het communiceren van de 
maatregelen. Ze vertellen de mensen wat ze kunnen doen om het virus tegen te gaan. (In de 
middeleeuwen en in 1918 hadden ze nog geen tv of computer). Vertel de leerlingen wel dat ze 
moeten opletten met Fake News. Ze kijken best naar de nieuwsuitzendingen of dagelijkse updates. 
Vertel de leerlingen dat er dagelijks een persconferentie met een update van de cijfers was en dat 
virologen (mensen die virussen onderzoeken) in nieuwsuitzendingen de vragen van de mensen 
beantwoorden. De twee bekendste virologen die informatie meedeelden tijdens het coronavirus 
waren (Marc Van Ranst) en (Steven Van Gucht). 

Op deze site kan u met de leerlingen kijken hoeveel bevestigde besmettingen iedere gemeente had. 
(https://www.hln.be/nieuws/binnenland/in-kaart-zoveel-bevestigde-besmettingen-met-het-
coronavirus-telt-uw-gemeente~aa423070/) 

https://schooltv.nl/video/hoe-krijg-je-griep-een-virus-dat-zich-verspreidt-door-de-lucht/
https://schooltv.nl/video/hoe-krijg-je-griep-een-virus-dat-zich-verspreidt-door-de-lucht/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/in-kaart-zoveel-bevestigde-besmettingen-met-het-coronavirus-telt-uw-gemeente%7Eaa423070/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/in-kaart-zoveel-bevestigde-besmettingen-met-het-coronavirus-telt-uw-gemeente%7Eaa423070/


Bekijk met de leerlingen de tabellen en beantwoord de vragen. Hier maakt u de link met wiskunde. 

(lijngrafiek) over corona in België. De horizontale 
as stelt (de data) voor. De verticale as stelt  
(het aantal personen) voor. (De oranje lijn vertelt 
ons hoeveel mensen er op dit moment in het  
ziekenhuis liggen.) Op dinsdag 28/04 hebben  
(10943 mensen het zieken mogen verlaten en 
liggen er nog 876 op intensieve zorgen.)  

 

 

(staafdiagram) dat ons (de dagelijkse 
nieuwe besmettingen vertelt.)  
Op 28/04 werden er (647) nieuwe 
besmettingen vastgesteld. 

 

 

 

 

Bekijk met de leerlingen het filmpje van de update van 28/04. 
https://www.youtube.com/watch?v=LutEjMl2ZS0 (vanaf 15:00 tot 19:00) Laat de leerlingen 
verwoorden wat er tijdens de update allemaal verteld wordt.  

In een nieuwsupdate komen volgende onderwerpen aan bod: 

• De update wordt in de twee grootste landstalen gebracht. Hier kan u de link naar het Frans 
maken. U kunt de leerlingen opdragen de getallen zowel in het Frans als Nederlands te 
laten vertellen in hun videopname. 

• Ze vertellen de cijfers over hoeveel nieuwe gevallen er opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ze 
vertellen ook of dit een daling of stijging is. 

• Ze vertellen hoeveel personen er de afgelopen 24 uur overleden zijn aan het virus. 
• Ze vertellen ook het aantal patiënten op intensieve zorgen en of dit een stijging of daling is. 
• Ze vertellen hoeveel nieuwe besmettingen er de afgelopen 24 uur zijn bijgekomen. 
• Ze vertellen of er een goede of slechte evolutie merkbaar is. 
• Ten slotte herhalen ze de maatregelen nog een keer. 

Vraag de leerlingen ook wat de meneer rechtsonder in beeld doet? (Hij vertaalt wat er wordt 
gezegd in gebarentaal.) 

De leerlingen maken een eigen nieuwsupdate, ze nemen een video op waarin ze hun eigen 
nieuwsupdate geven over een door hen verzonnen virus.  

De leerlingen verzinnen een virus dat het hele land teistert. Ze geven een update van het aantal 
besmettingen, ziekenhuisopnames, doden, … die die dag gevallen zijn. Ze verzinnen maatregelen en 
delen die aan de bevolking mee. Je vertelt de leerlingen dat ze op hun houding moeten letten. Dat ze 
rustig moeten spreken, ze mogen enkel feiten meedelen. Met deze drama oefening kan je ook een 
link leggen naar het Frans. De viroloog spreekt namelijk in twee landstalen. Je kan de leerlingen de 
cijfers in beide talen laten verwoorden zowel in het Frans als in het Nederlands.  

https://www.youtube.com/watch?v=LutEjMl2ZS0


De leerlingen werken per twee, 1 leerling filmt, de andere leerling geeft zijn/haar update. Daarna 
worden de rollen omgedraaid. Deel ook de criteria mee waarop ze moeten letten. Dit kunnen de 
volgende zijn: 

• Leef je, in in je rol. Jij bent de viroloog die de bevolking gaat toespreken. 
• Spreek rustig en correct algemeen Nederlands. 
• Maak gebruik van de juiste intonatie. 
• Let op je houding, deze is neutraal en straalt rust uit. 
• Als je spreekt, maak oogcontact met de camera. 
• Let er ook goed op dat de camera op de juiste plaats gericht is. 
• Zorg voor een inleiding, een midden en een slot. 
• Zorg dat al de belangrijkste informatie over jouw virus wordt meegedeeld in de update. 

Vertel de leerlingen dat ze best eerst een proefopname maken en feedback geven aan elkaar.  

Slot  (15 min) 

Je bekijkt samen met de leerlingen hun nieuwsupdate. 

Vul samen met de leerlingen de ik onthoudpagina in.  

Ik onthoud: corona is een pandemie omdat het over de hele wereld heerst. De symptomen zijn: 
hoesten, koorts, longontsteking, ademnood. De media geeft de bevolking tips nieuwsupdates om het 
verspreiden van een virus tegen te gaan. 

Je vertelt hen dat ze de volgende les eens gaan kijken welke medicijnen en vaccins je kan gebruiken 
om een virus of een bacterie tegen te gaan. 

  



Les 4 beter voorkomen dan genezen. 

Eindtermen die in deze les aan bod komen 

1.17. De leerlingen kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze 
weten over het functioneren van het eigen lichaam; 

1.18. De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden 
vermeden; 

1.19. De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert; 

4.15. De leerlingen beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor 
coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te 
kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route. 

5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 

Leerplandoelen die in deze les aan bod komen 

ZILL 

MEmw1 Media enthousiast en positief aanwenden 
• 2.5-12j Nieuwsgierig zijn naar media en genieten om ermee bezig te zijn - de w… 
• 2.5-12j Bereid zijn om eigen mediatalent te tonen en in te zetten bij het eige… 
• 6-12j Interesse tonen voor (nieuwe) media en hun mogelijkheden en deze mogel… 

MEge5 De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en illustreren 
• 10-12j Zich uitdrukken over media-ervaringen - media-ervaringen speels verwer… 

MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen 

IVgv1 Zorg dragen voor de eigen mentale, sociale en fysieke gezondheid en veiligheid en die van anderen en 
daarbij aandacht hebben voor: 
• Beweging, houding, sedentair gedrag, rust en slaap 
• Genotsmiddelen en medicatie 
• Gezondheid en milieu 
• Lichaamshygiëne 
• Mentaal welbevinden 
• Voeding 

IVgv2 Inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid beïnvloeden en op basis 
daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven neme… 
• 6-12j Gezonde en ongezonde, veilige en onveilige omgevingen en gedragingen i… 
• 6-12j Nadenken over voorzorgsmaatregelen die het risico op ziekte of ongeval… 

OWru7 Als vaardige voetganger of fietser de verkeersregels kennen en toepassen en de veiligheid van 
verkeerssituaties in de omgeving inschatten 
• 10-12j Langs een voor hen vertrouwde route de verkeerstekens, -borden en -reg… 

  



 

OVSG 

WO-NAT-07.01 De leerlingen verwoorden de gevolgen van ziek zijn voor zichzelf en anderen  

WO-NAT-07.02 De leerlingen herkennen in concrete situaties gedragingen die bevorderlijk of schadelijk zijn 
voor hun gezondheid  

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

WO-NAT-07.05 De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen 
worden vermeden.  

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

WO-NAT-07.24 *De leerlingen nemen goede gewoonten aan inzake dagelijkse hygiëne.  

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

WO-NAT-07.29 De leerlingen weten dat sommige producten verslavend zijn en/of ernstige 
gezondheidsrisico’s kunnen inhouden.  

WO-NAT-07.33 De leerlingen kennen de belangrijkste gezondheidsvoorzieningen.  

WO-VKR-5.9 De leerlingen kunnen preventief voetgangersgedrag en de betreffende verkeersregels in 
concrete verkeerssituaties toepassen door hun gedrag aan te passen aan de verkeersregels 
voor voetgangers.  

MV-MED-CM-3.9 De kinderen kunnen op een creatieve wijze mediaproducten aanmaken. 

GO 

3.2.7. 11 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 …). 

3.2.7. 18 Bij zichzelf en bij anderen het verschil tussen ziek, gezond en gewond zijn herkennen. 

3.2.7. 19 Verwoorden dat ze door inname van en/of contact met sommige producten en planten ziek kunnen 
worden. 

3.2.7. 21 Situaties en gedragingen herkennen die schadelijk of bevorderlijk kunnen zijn voor hun gezondheid. 
(bijv. overdadig lawaai, (on)aangepaste kledij, medicatiegebruik …). 

3.2.7. 22 Aangeven dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden vermeden. 

3.2.7. 23 Voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen (bijv. inentingen, medicatie, voeten ontsmetten na het 
zwemmen …) om besmettelijke ziektes, parasieten en ongevallen te voorkomen (bijv. luizen, teken, hiv …). 

3.5.9. 3 De betekenis van de aanwijzingsborden verwoorden die voor hen van toepassing zijn.  

7.1.5 Durven bij het gebruik van media hun eigen expressiestijl en creatieve uitingen tonen. 

7.3.6  Waarnemingen, ideeën en fantasieën creatief vormgeven door gebruik te maken van (audiovisuele) 
media. 

 

  



Lesdoelen 

1. De leerlingen kunnen verwoorden wat een immuunsysteem is en hoe dit werkt. 
2. De leerlingen kunnen voorbeelden geven van voorzorgsmaatregelen die ze kunnen nemen in verband 

met het versterken van hun immuunsysteem. 
3. De leerlingen kunnen verwoorden dat sommige medicatie niet werkt bij bepaalde aandoeningen. 
4. De leerlingen kunnen verwoorden wat ze allemaal kunnen terugvinden op de verpakking van 

geneesmiddelen. 
5. De leerlingen kunnen verwoorden wat ze allemaal terugvinden in een bijsluiter. 
6. De leerlingen kunnen verwoorden wat verbodsborden zijn en wat deze betekenen. 
7. De leerlingen kunnen met een voor hen aangereikt mediaprogramma een poster ontwerpen. 

 

 

                      
                      lesduur: 75 min 
 

 
                   materialen: 
                           lege verpakkingen van medicatie 
                           bijsluiters van geneesmiddelen 
                           tablets 
                           werkboek p. 14 - 18 

 
                       inhoudelijke essentie: 
 
In deze les zoomen we in op wat er met ons lichaam gebeurt als we ziek worden. We bespreken het 
immuunsysteem en de werking van vaccins en antibiotica. De leerlingen onderzoeken wat ze allemaal 
kunnen terugvinden op verpakkingen van medicijnen en waarom het zo belangrijk is dat ze steeds de 
bijsluiter lezen. De leerlingen ontdekken welke factoren er een goede invloed hebben op hun 
immuunsysteem. De leerlingen maken met een ICT-programma (Canva) een poster om hun immuunsysteem 
een boost te geven. 

 

Lesverloop 

Inleiding  (10 min) 

Neem er de woordspin van de eerste les terug bij. Vertel de leerlingen dat jullie al veel over virussen 
geleerd hebben. Benadruk de woorden immuun, vaccin, antibiotica in de woordspin, als deze er nog 
niet opstaan, kan u ze erbij schrijven. 

Herhaal kort de leerstof uit de vorige lessen. U kan dit doen aan de hand van volgende vragen: 

• Hoe maakt een virus ons lichaam ziek? (Door een gezonde cel over te nemen en deze op 
te dragen zich te vermenigvuldigen.) 

• Hoe kunnen we voorkomen dat we ziek worden? (Door veelvuldig onze handen te 
wassen.) 

Vertel de leerlingen dat jullie vandaag eens gaan kijken wat je nog allemaal kan doen om niet of 
minder snel ziek te worden. Je gaan ook kijken wat je kan doen moest je toch ziek worden. 

  



 

Verwerving en verwerking (55 min) 

Vertel de leerlingen dat ze soms van toch wel ziek worden, zelfs als ze hun handen voldoende 
wassen. Als er een vijand ons lichaam binnenkomt, treedt ons immuunsysteem in werking. In het 
volgende filmpje wordt uitgelegd wat een immuunsysteem is en wat het voor ons lichaam doet. 
(https://schooltv.nl/video/hoe-bestrijdt-je-immuunsysteem-een-virus-antistoffen-komen-in-
actie/#q=%22immuunsysteem%22) 

Beantwoord met de leerlingen volgende vragen: 

• Wat is een immuunsysteem? (Dit beschermt ons tegen indringers van buitenaf.) 
• Een ander woord voor immuunsysteem is weerstand. 
• Wat doet een immuunsysteem? (Het verdedigt ons lichaam tegen indringers van buitenaf.) 
• In het filmpje vertellen ze dat als je een virus in je lichaam overwonnen hebt, je lichaam weet 

hoe het tegen dat virus moet vechten en de volgende keer als je dat virus in je lichaam krijgt, 
je er niet meer ziek van wordt. Hoe komt het dan dat je elk jaar ziek kan worden van het 
griepvirus? (Omdat een virus zich altijd aanpast, het verandert zichzelf telkens een beetje, 
het muteert.) 

Tegen sommige virussen is er een vaccin of geneesmiddel ontwikkeld. Vraag de leerlingen of ze zulke 
virussen kennen? Vertel hen dat toen ze baby waren ze tegen verschillende virussen zijn ingeënt (het 
mazelenvirus en rodehond of rubellavirus). Jaarlijks laten heel veel mensen zich inenten tegen het 
(griepvirus). Ingeënt betekent dat ze het vaccin tegen deze virussen op voorhand hebben gekregen.  

Vertel de leerlingen dat een vaccin een beetje werkt zoals ons immuunsysteem. (Je krijgt via een 
prikje een kleine hoeveelheid verzwakte of zelfs dode ziektekiemen toegediend. Je lichaam gaat tegen 
deze ziektekiemen vechten en de volgende keer dat het virus je lichaam binnenkomt weet jouw 
immuunsysteem hoe ze tegen het virus moet vechten en word je er niet ziek van.) 

Vraag de leerlingen welke andere indringer ons lichaam nog kan binnendringen? (bacteriën) 

Ook tegen bacteriën werden er een aantal vaccins ontwikkeld, maar tegen sommige bacteriën werkt 
er ook iets anders. (antibiotica) Vraag de leerlingen wie van hen ooit al eens antibiotica heeft 
moeten nemen en waarvoor? (Meestal wordt antibiotica tegen bacteriële infecties gegeven.) Het 
werkt dus niet tegen griep want dat is een virus. Wat moet je altijd doen met antibiotica? (helemaal 
uitnemen) 

Medicijnen. 

Bekijk samen met de leerlingen een doosje medicijnen. Wat staat er allemaal op een doosje 
medicijnen? (Je kan een aantal lege doosjes medicijnen laten doorgeven, op sommige doosjes staat 
de naam van het medicijn ook in brailleschrift, je kan de leerlingen hierop wijze en hen vertellen dat 
blinde mensen dit geschrift kunnen lezen omdat ze de bolletjes voelen, de bolletjes staan voor 
letters) 

• Naam van het product. 
• Hoe het product te gebruiken (oraal: inlikken of rectaal: een suppo) 
• De concentratie van het geneesmiddel vb. 250mg (de hoeveelheid van het 

geneesmiddel dat erin zit, een te hoge concentratie kan de kans op bijwerkingen 
verhogen; een te lage concentratie zorgt ervoor dat het medicijn minder goed werkt.) In 
dit geval gaat het om paracetamol. 

• De hoeveelheid tabletten of zakjes. 
• Tegen welke symptomen het geneesmiddel helpt. (pijn en koorts) 

https://schooltv.nl/video/hoe-bestrijdt-je-immuunsysteem-een-virus-antistoffen-komen-in-actie/#q=%22immuunsysteem%22
https://schooltv.nl/video/hoe-bestrijdt-je-immuunsysteem-een-virus-antistoffen-komen-in-actie/#q=%22immuunsysteem%22


• De firma die het medicijn op de markt brengt. 
• Houdbaarheidsdatum (niet zichtbaar op de afbeelding, je kan deze er wel door de 

leerlingen laten bijschrijven). 

De bijsluiter. 

Laat de leerlingen het papier zien dat in elk medicijnendoosje zit en vraag hen wat dit is? (bijsluiter) 

Vraag hen waarom dit in elk doosje medicijnen zit en wat er zo belangrijk aan is? (Hierin staat alle 
informatie die je over het medicijn moet weten. Het is heel belangrijk om deze alvorens het nemen 
van het medicijn te lezen.)  

Laat de leerlingen een aantal bijsluiters bekijken. Vraag hen wat voor soort tekst dit is? 
(informatieve) U kan hier de link leggen voor een les schrijven. Je kan leerlingen een bijsluiter laten 
schrijven voor het virus dat ze vorige les verzonnen hebben. 

Wat vinden we allemaal terug op een bijsluiter? 

• merknaam en de stofnaam (Dafalgan en paracetamol) 
• sterkte van het geneesmiddel, de hoeveelheid van de werkzame stof (250mg) 
• de eigenschappen van het geneesmiddel (de werking ervan) 
• voor wie het geneesmiddel geschikt is (kinderen vanaf…, zwangere vrouwen, vrouwen 

die borstvoeding geven,…) 
• waarvoor je het geneesmiddel mag gebruiken (pijn en koorts) 
• wanneer je het geneesmiddel niet mag gebruiken (allergieën of in combinatie met 

andere geneesmiddelen) 
• de mogelijke bijwerkingen 
• hoeveel je ervan mag nemen (de dosering) 

• Vertel de leerlingen dat ze nooit meer mogen nemen dan er op de 
bijsluiter staat. 

• eventuele speciale waarschuwingen of voorzorgen 
• bewaarvoorschriften 
• naam van de fabrikant 

Geef je immuunsysteem een boost! 

Vertel de leerlingen dat de wetenschap al heel veel medicijnen hebben ontwikkeld die ons lichaam 
helpen bij het bestrijden van virussen, bacteriën en andere indringers. Jammer genoeg zijn er ook 
nog vele virussen en bacteriën waar de wetenschap nog geen geneesmiddel voor heeft, denk maar 
aan het coronavirus. Om dit virus te bestrijden moeten we rekenen op ons immuunsysteem. En hoe 
kunnen we dat immuunsysteem nu een boost geven? 

Vraag de leerlingen wat voor soort borden ze in hun werkboek zien staan? (gebodsborden) 
Wat betekenen dit soort borden? (verplicht deze borden te volgen) 

De leerlingen schrijven onder de gebodsborden wat ze kunnen doen om hun immuunsysteem een 
boost te geven. 

• gezond eten 
• veel water drinken 
• voldoende slaap (11 uur voor lagere schoolkinderen)  
• veel beweging 
• zonlicht 
• positieve instelling 
• hygiëne 



Handen wassen. 

Laat de leerlingen het volgende filmpje zien: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen 

Hoe was je goed je handen? 

- Eerst de handen nat maken. 
- Zeep nemen. 
- Handen goed inwrijven. 
- Vingertoppen goed inwrijven. 
- Tussen de vingers wrijven. 
- Handen goed afspoelen en afdrogen (handdoek regelmatig verschonen). 

Hoelang was je best je handen? (Handen wassen heeft geen zin als het niet grondig gebeurt. De 
ideale tijd is 20 seconden.) 

Vertel de leerlingen dat ze voor de school een poster zullen maken met deze 7 elementen in, zodat al 
de leerlingen van de school weten hoe ze hun immuunsysteem zo sterk mogelijk kunnen maken. Als 
er dan een virusuitbraak is, staat hun immuunleger helemaal klaar. (Hiermee kan u ook een link 
leggen naar ICT. U kan de leerlingen de poster online laten maken. U kan hiervoor het programma 
Canva gebruiken.) Vertel de leerlingen ook dat ze eerst een kladversie moeten maken. Op deze 
kladversie moeten ze de grote lijnen van de poster tekenen, de details kunnen ze later aanbrengen. 
(Als de leerlingen online werken hoeft dit niet.) 

De poster moet de volgende elementen bevatten: 

• een titel 
• de 7 elementen om ons immuunsysteem een boost te geven 
• de poster moet opvallen, dus kleur 
• het A3 papier moet gevuld zijn. (als u met papier werkt) 
• een leuke slogan 

Slot (10 min) 

Bekijk samen met de leerlingen hun posters. Je hangt de posters op doorheen de school. 

Vul samen met de leerlingen de onthoudpagina in.  

Ik onthoud: ons immuunsysteem verdedigt ons lichaam tegen indringers van buitenaf. Een vaccin 
kan helpen tegen een virus of een bacterie. Antibiotica werkt enkel tegen bacteriën dus niet tegen de 
griep. Een viroloog is iemand die virussen onderzoekt. Voor je medicijnen neemt, lees je best eerst 
de bijsluiter, hierin vind je onder andere de samenstelling van het geneesmiddel en de mogelijke 
bijwerkingen terug. Je kan je immuunsysteem een boost geven door gezonde voeding, veel water, 
voldoende slaap, positief denken, veel zon of vitamine D, voldoende beweging en een goede 
lichaamshygiëne. Je handen wassen heeft geen zin als het niet grondig gebeurt, de ideale tijd is 20 
seconden. 

 

  

https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen


Les 5 hulporganisaties. 

Eindtermen die in deze les aan bod komen. 

1.17. De leerlingen kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze 
weten over het functioneren van het eigen lichaam; 

1.18. De leerlingen weten dat bepaalde ziekteverschijnselen en handicaps niet altijd kunnen worden 
vermeden; 

1.19. De leerlingen beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert; 

1.20. De leerlingen kunnen de hulp inroepen van een volwassene in een noodsituatie; 

1.21. De leerlingen kunnen elementaire hulp toedienen bij brandwonden. 

Leerplandoelen die in deze les aan bod komen. 

ZILL 

SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel 

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  2.5-8j Weten wanneer iemand ziek, gezond of gewond is 
• Veiligheid en eerste hulp  6-8j Een brandwonde  herkennen - het belang van het afkoelen van een 
brandwonde onder stromend water kenn… 
• Veiligheid en eerste hulp  10-12j De vier stappen bij eerste hulp kennen: zorgen voor veiligheid, de 
toestand van het slachtoffer beoo… 

OWna5 Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe levende organismen door een specifieke 
(lichaams)bouw, houding of handeling aangepast zijn om in… 
• 2.5-12j Ervaren, vaststellen en uitdrukken welke effecten een fysieke activite… 

MEva3 Digitale informatievaardigheden ontwikkelen 
• 6-12j Navigeren en zoeken binnen een website 

OVSG 

WO-NAT-07.01 De leerlingen verwoorden de gevolgen van ziek zijn voor zichzelf en anderen  

WO-NAT-07.02 De leerlingen herkennen in concrete situaties gedragingen die bevorderlijk of schadelijk zijn 
voor hun gezondheid  

WO-NAT-07.33 De leerlingen kennen de belangrijkste gezondheidsvoorzieningen.  

WO-NAT-07.37 De leerlingen verwittigen in geval van ongeval de hulpdiensten.  

WO-NAT-07.39 De leerlingen weten dat brandwonden onder stromend water moeten gekoeld worden. 

WO-RUI-51 De leerlingen kunnen eenvoudige op hun niveau aangepaste bronnen raadplegen om meer te 
weten te komen over de natuur en het dagelijkse leven van de mensen in eigen streek, eigen 
land en elders in de wereld. 

  



GO 

3.2.7. 13 In een noodsituatie adequaat reageren door hulp van volwassenen in te roepen. 

3.2.7. 17 Elementaire hulp toedienen bij brandwonden: “eerst water de rest komt later”. 

3.2.7. 18 Bij zichzelf en bij anderen het verschil tussen ziek, gezond en gewond zijn herkennen.  

7.3.1 ICT 1-8 Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media. 

7.3.7 ICT 6 Informatie in aangereikte bronnen zoeken. 

Lesdoelen 

1. De leerlingen kunnen verwoorden welk noodnummer ze moeten bellen. 
2. De leerlingen kunnen verwoorden welke informatie ze aan de hulpdiensten moeten meegeven. 
3. De leerlingen kunnen verwoorden hoe ze eerste hulp toedienen bij brandwonden. 
4. De leerlingen kunnen informatie zoeken op voor hen geselecteerde websites. 

 

 
                     lesduur: 50 min 

 
               materialen: 
                       tablets 
                       werkboek p. 19 - 21 

 
                 inhoudelijke essentie: 
 
In deze les leren de leerlingen wat ze moeten doen in een noodgeval. Ze leren het noodnummer en welke 
informatie ze moeten meedelen als ze het noodnummer bellen. Ze leren ook in welke situaties ze het 
noodnummer moeten bellen en in welke niet. Ze leren dat bij brandwonden de eerste hulp altijd gericht is 
op: ‘water en de rest komt later’. In het tweede deel van de les bekijken de leerlingen enkele 
hulporganisaties. Ze bekijken hun websites en zoeken antwoorden op de vragen: Wie zijn ze., Wat doen ze., 
Hoe kan ik hulp bieden. 
 

 

Lesverloop 

Inleiding (5 min) 

Herhaal met de leerlingen wat ze in de vorige lessen gezien hebben. Dit kan aan de hand van 
volgende vragen: 

• Hoe maakt een virus ons lichaam ziek? (Door een cel binnen te dringen en deze over te 
nemen en de cel de opdracht te geven het virus te vermenigvuldigen.) 

• Hoe noemen we een besmettelijke ziekte die zich over verschillende continenten of over de 
wereld verspreidt? (een pandemie) 

• Hoe heet de pandemie die in 2020 heel de wereld in haar greep had? (het coronavirus) 
• Wat is een immuunsysteem en wat doet het? (Een leger van cellen die ons lichaam 

beschermen tegen indringers van buitenaf.) 

Vertel de leerlingen dat ze in de vorige les gezien hebben dat medicijnen kunnen helpen tegen een 
virus of andere indringers, maar dat je soms zo ziek bent dat je naar het ziekenhuis moet. Dan moet 
je je door andere laten helpen. Vertel de leerlingen dat ze vandaag de mensen en organisaties gaan 
bekijken die kunnen helpen bij een ziekte of ongeval. Je benadrukt op de woordspin uit les 1 de 
woorden hulp, ziekenhuis, dokters. Als deze nog niet op de woordspin staan, schrijf je hen erbij. 



Verwerving en verwerking (40 min) 

Een noodgeval! 

Vertel de leerlingen het volgende verhaal: 

Je bent alleen thuis met mama, je hoort plots een luide bonk. Je schrikt en gaat kijken. In de 
 keuken zie je mama op de grond liggen. Je vraagt: “Alles oké mama?” maar mama antwoordt 
niet. Wat doe je? 

Je laat de leerlingen verwoorden wat ze zouden doen. Wanneer er een leerlingen zegt dat hij/zij een 
ziekenwagen zou bellen ga je hier verder op in. Je vraagt hen welk nummer je belt als je een 
ziekenwagen nodig hebt? (112) 

Vraag de leerlingen als ze het noodnummer bellen, welke informatie ze dan zeker moeten 
meegeven?  

• Waar je bent. (Het adres of bij een ongeval probeer je zo goed mogelijk te beschrijven waar 
je bent.) 

• Wat er is gebeurd. 
• Of er gewonden zijn. 

Laat de leerlingen oefenen met het voorbeeld van hierboven. Per twee bellen ze fictief naar het 
nummer 112 en leggen ze uit wat er gebeurd is. (Ik woon in….. (adres), ik heb mijn mama op de 
grond gevonden en ze reageert niet meer). Duid daarna een aantal leerlingen aan die fictief naar het 
nummer 112 bellen. Vertel de leerlingen ook dat niet erg is als je bang bent, maar dat ze moeten 
proberen rustig te blijven. De mensen aan de andere lijn kunnen alleen maar helpen als jij hen de 
juiste informatie geeft. 

Vertel de leerlingen het volgende verhaal: 

Je bent alleen thuis met mama, je hoort plots een luide bonk. Je schrikt en gaat kijken. In de 
keuken zie je mama op de grond liggen, je vraagt: “Alles oké mama?” mama antwoordt: “Ja 
lieverd ik ben gewoon uitgegleden.” Ga je nu 112 bellen? (Nee, je belt enkel 112 als er een 
noodgeval is.) 

Vraag de leerlingen als ze 112 bellen naar wie ze dan eigenlijk bellen? (112 is het Europees 
noodnummer voor dringende hulp van brandweer, ambulance of politie.) 

Vertel de leerlingen de volgende situatie: 

Papa heeft zich erg verbrand aan de houtkachel. Wat ga je doen? (Altijd eerst afkoelen met 
water, al de rest komt later.) 

Wijs de leerlingen erop dat bij brandwonden het allerbelangrijkste water is. Al de rest komt later. Je 
koelt het getroffen lichaamsdeel gedurende 20 minuten af onder koud/lauw water. Als het echt heel 
ernstig is, kun je ondertussen de hulpdiensten alarmeren, anders dek je het verbrande deel af met 
een steriele doek of gaas. 

Laat de leerlingen de situaties waarin ze 112 moeten bellen groen kleuren en de situaties waarin ze 
geen 112 mogen bellen rood. 

Groen:  

- Als een gebouw, bos of auto in brand staat of wanneer er rook uit een gebouw komt.  
- Mensen die vast of gekneld zitten en uit een vervallen gebouw of een auto geëvacueerd 
moeten worden.  
- In geval van een ernstig ongeval met gewonden.  



- Wanneer je slachtoffer of getuige bent van een agressie of gevecht.  
- Als je iemand ziet inbreken in een huis of merkt dat er iemand in jouw woning probeert in 
te breken.  
- Als jij of iemand in jouw omgeving bewusteloos is, niet stopt met bloeden of aan het stikken 
is. 

Rood:  

-Om te kijken of 112 of 101 wel echt werkt. 
- Om een grap uit te halen terwijl er niets aan de hand is. 
- Als je algemene informatie nodig hebt, zoals iemands telefoonnummer of adres. 
- Omdat je jezelf hebt buitengesloten en niet meer in je huis binnen kan. 
- Om een pizza of taxi te bestellen. 

Laat de leerlingen zelf ook nog een aantal situaties aanhalen waarin ze wel of niet de hulpdiensten 
moeten bellen. Vraag hen ook waarom ze niet zomaar naar de hulpdiensten mogen bellen? (Omdat 
er anders mensen die echt in nood zijn moeten wachten omdat de hulpdiensten naar jou toe 
komen. Als je per ongeluk belt, blijf je aan de lijn en vertel je gewoon dat er niets aan de hand is. 
Leg nooit zomaar in.) 

Hulporganisaties. 

Vertel de leerlingen dat als ze een ambulance, brandweer of politie bellen er hulp komt. Je wordt 
naar het ziekenhuis gebracht en daar helpen de dokters je verder. Maar er zijn nog veel andere 
mensen en organisaties die helpen. Vraag de leerlingen of ze enkele van die organisaties kennen? Je 
vertelt hen dat ze vandaag in groep enkele van deze hulporganisaties gaan leren kennen. Ze gaan in 
groepjes van vier aan de slag. Gedurende 20 minuten gaan ze zoveel mogelijk informatie over hun 
organisatie verzamelen. Ze worden experts.  Ze verzamelen deze informatie in een 
mindmap/woordspin. Na deze 20 minuten worden de groepen gemixt, er worden nieuwe groepen 
samengesteld. In deze groepen bevindt zich van elke hulporganisatie één leerling. De leerlingen 
vertellen elkaar dan waarvoor hun hulporganisatie staat, welk soort hulp ze bieden en hoe zij kunnen 
helpen. De groepen schuiven steeds door, als de leerlingen bij hun mindmap/woordspin komen, 
vertellen ze over hun hulporganisatie. 

Leerlingen bekijken volgende hulporganisaties: 

- Bednet 
- Artsen zonder grenzen 
- Make a wish 
- Het rode kruis 

Leerlingen zoeken een antwoord op volgende vragen; 

- Wie zijn ze? 
- Wat doen ze of hoe helpen ze mensen? 
- Wat kan jij doen? 

Slot (5 min) 

Je vraagt de leerlingen wat ze willen onthouden uit deze les? Ze noteren het volgende op de laatste 
pagina van hun werkboek. 

Als er een noodgeval is, bel je 112. Je vertelt waar je bent, wat er gebeurd is en of er gewonden zijn. 
Je belt NOOIT zomaar.  



Er zijn verschillende hulporganisaties die mensen in nood helpen. Voorbeelden van deze organisaties 
zijn: Bednet, Artsen zonder grenzen, Make a wish, het Rode kruis, … 

Je vertelt de leerlingen dat de volgende les een soort test is. Op de laatste pagina van hun werkboek 
hebben ze alle belangrijkste punten van deze bundel samengebracht, dit schema moeten ze grondig 
doornemen tegen volgende les. 

U kan de les afsluiten met het liedje 112kids film. Een liedje over het bellen naar de hulpdiensten. 

  



Bijlage: hulporganisatiekaartjes. (Tip als u de kaartjes plastificeert kan u ze hergebruiken. Maak een 
gaatje in elk kaartje, hang er een touwtje aan en de leerlingen kunnen de kaartjes rond hun nek 
hangen, zo verliezen ze de kaartjes niet.) 
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Evaluatie 

 

Als evaluatie van dit WO-thema heb ik gekozen voor een online quiz. Via deze link kunnen de 
leerlingen de online quiz spelen en krijgen ze ook meteen hun resultaat te zien. 

https://www.educaplay.com/learning-resources/5640466-virussen.html 

Als u liever kiest voor een toets als evaluatie kan dat ook. Hieronder vindt u de toets en de 
verbetersleutel van de toets terug.  

https://www.educaplay.com/learning-resources/5640466-virussen.html


Toets: virussen Naam: 
Lees steeds goed de vraag. 

 

1. Wat is een virus? /1 

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

2. Hoe maakt een virus ons ziek? /1 

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

3. Hoe heet het beroep van mensen die virussen bestuderen en welk apparaat gebruiken ze 
om virussen te kunnen zien? /2 

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

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

4. Geef 2 verschillen tussen een virus en een bacterie? /2 

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

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

5. Vertel in je eigen woorden wat een pandemie is? /1 

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

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

6. Geef twee voorbeelden van pandemieën. /2 

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

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

7. Hoe kan de media ons helpen in het verspreiden van een ziekte? /1 

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

8. Leg de werking van ons immuunsysteem uit. /2 

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

9. Geef 7 tips om je immuunsysteem een boost te geven. /3,5 

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

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

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

…………………………………………………………….   

Welk nummer bel je als je de hulpdiensten nodig hebt?
 /1
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       /25 



 

10. Als ik de hulpdiensten bel, bij wie kom ik dan allemaal terecht?                                        /1,5 

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

11. Welke informatie moet ik meegeven? /3 

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

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

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

12. Wat doe je altijd eerst bij brandwonden?                  /1   

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

13. Zet een kruisje wanneer je de hulpdiensten belt.                 /4 

Om pizza te bestellen.  

Je huis staat in brand.  

Er ligt een man bewusteloos op de grond. Je krijgt hem niet wakker.  

Om te testen of het noodnummer echt werkt.  

 

 

 

                         Veel succes!
      

   

  



Toets: virussen (verbetersleutel) Naam: 
Lees steeds goed de vraag. 

 

1. Wat is een virus? /1 

Een virus is een klein deeltje dat ons ziek maakt. 

2. Hoe maakt een virus ons ziek? /1 

Door een cel over te nemen en zich te vermenigvuldigen. 

3. Hoe heet het beroep van mensen die virussen bestuderen en welk apparaat gebruiken ze 
om virussen te kunnen zien? /2 

viroloog, microscoop 

4. Geef 2 verschillen tussen een virus en een bacterie? /2 

een bacterie is groter dan een virus, een bacterie kan zichzelf delen een virus heeft een 
gastcel nodig, een bacterie is te behandelen met antibiotica 

5. Vertel in je eigen woorden wat een pandemie is? /1 

Een pandemie is een besmettelijke ziekte die zich over meerdere continenten of over de 
hele wereld verspreidt. 

6. Geef twee voorbeelden van pandemieën. /2 

de pest, de Spaanse griep, corona 

7. Hoe kan de media ons helpen in het verspreiden van een ziekte? /1 

Door ons goed te informeren. 

8. Leg de werking van ons immuunsysteem uit. /2 

Ons immuunsysteem zijn onze verdedigers tegen indringers van buitenaf. Ze bestrijden deze 
indringers zodat wij niet ziek zouden worden. 

9. Geef 7 tips om je immuunsysteem een boost te geven. /3,5 

gezond eten, veel water drinken, voldoende nachtrust, voldoende beweging, veel zon, 
positief denken en een goede lichaamshygiëne 

Welk nummer bel je als je de hulpdiensten nodig hebt? /1 

112 

10. Als ik de hulpdiensten bel bij wie kom ik dan allemaal terecht?                                        /1,5 

ambulance, brandweer en politie 

11. Welke informatie moet ik meegeven? /3 

Waar ik ben, wat er gebeurd is en of er slachtoffers zijn. 

       /25 



12. Wat doe je altijd eerst bij brandwonden?                  /1   

Eerst water, de rest komt later. 

13. Zet een kruisje wanneer je de hulpdiensten belt.                 /4 

Om pizza te bestellen.  

Je huis staat in brand. X 

Er ligt een man bewusteloos op de grond. Je krijgt hem niet wakker. X 

Om te testen of het noodnummer echt werkt.  

 

 

 

                         Veel succes!
      

  
    



 

 

 

 

 

 

 

 

Muzische lessen bij dit thema. 

 

  



Les beeld: een eigen virus maken. 

Eindtermen die in deze les aan bod komen: 

1.4 De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven en genieten van wat 
beeldend is vormgegeven. 

1.5 De leerlingen kunnen beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en gereedschappen en 
materialen hanteren om beeldend vorm te geven op een manier die hen voldoet. 

6.3 De leerlingen kunnen genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden 
verruimen. 

Leerplandoelen die in deze les aan bod komen: 

ZILL 

MUgr2 Durven fantaseren en verbeelden 

MUge2 De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en hanteren 
• Beeld  Kleur  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en creatief gebruik … 
• Beeld  Vorm  10-12j Bewust beleven, herkennen, beschrijven, uitvoeren en creatief gebruik … 

MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in beeld, 
muziek, dans en drama verfijnen 
• Beeld  Collage, assemblage, constructie, beeldhouwen, textiel  10-12j Verkennen en onderzoeken 
van (complexere) constructie- en verbindingst… 
• Beeld  Schilderen 

OVSG 

MV-BLD-OM-1.1 De kinderen staan open voor nieuwe materialen.  

MV-BLD-OM-1.3 Kinderen genieten ervan met de materialen te exploreren.  

MV-BLD-OM-2.3Kinderen experimenteren met beeldelementen. Ze onderzoeken de mogelijkheden van kleur, 
vorm, volume, structuur, ritme, textuur, contrast, compositie, beweging, ...  

MV-BLD-OM-3.1 Kinderen kunnen middelen functioneel gebruiken.  

MV-BLD-OM-3.2 Kinderen kunnen uit een assortiment aan materialen en hulpmiddelen een bewuste keuze 
maken om een constructie op te zetten of een creatie te ontwerpen.  

MV-BLD-OM-3.6 Kinderen vinden plezier en voldoening in het beeldend vormgeven. 

GO 

4.1.2.7  Een vorm voorstellen d.m.v. volumes (3D). 

4.1.2.16 Kleuren gebruiken in een beeldend werk. 

4.1.2.26 Een beeldend werk maken door te kiezen uit volgende werkvormen: 
boetseren, drukken, werken met papier, ruimtelijke constructies, schilderen, werken met textiel, tekenen, 
werken met zand. 

4.1.2.18 Door de basiskleuren geel, rood en blauw te mengen secundaire kleuren maken (groen, oranje, violet). 
blauw x geel=groen; rood x geel=oranje; rood x blauw =violet 

4.1.2.19 Een kleur lichter of donkerder maken door te mengen (met wit of zwart). 

 



Conceptcirkel: 

Lesmoment 1: 
Onderwerp: virussen 
Bouwsteen: vorm 
Techniek: construeren 
Algemeen doel: gericht zijn op een oorspronkelijke vormgeving. 

Lesmoment 2: 
Onderwerp: virussen 
Bouwsteen: kleur 
werkvorm: schilderen 
Algemeen doel: eigen keuzes maken bij het vormgeven. 

Lesdoelen:  

1. De leerlingen kunnen een virus schetsen op papier. 
2. De leerlingen kunnen met papier een compositie samenstellen. 
3. De leerlingen kunnen de techniek papier-marché correct toepassen. 
4. De leerlingen kunnen basiskleuren mengen om zo secundaire kleuren te verkrijgen. 
5. De leerlingen kunnen verwoorden dat complementaire kleuren elkaar versterken. 

 

 
                          lesduur: 150 min  
                               deze les bestaat uit twee delen. 

 
                    materialen: 
                        lesmoment 1 
                        bankbescherming 
                          schetspapier 
                          stukken krant 
                          karton 
                          kartonnen kokers 
                          kleine kartonnen doosjes 
                          flessendopjes 
                          plakband 
                          Papier-maché lijm  
                          stroken krantenpapier (5 cm breed) 
                          stroken keukenrol (5 cm breed) 
                        lesmoment 2 
                          bankbescherming 
                          basiskleuren verf 
                          penselen 
                          waterpotjes 
                          mengpotjes (plastieken borden) 
                          kladpapier 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

inhoudelijke essentie:  

In deze twee lessen gaan de leerlingen experimenteren met gemaakte vormen. Ze brengen de vormen 
samen tot 1 compositie. Deze compositie bekleden ze met papier-marché en in de vervolg les 
schilderen ze deze vorm. In de vervolgles leren ze kleuren mengen en leren ze het effect van 
complimentaire kleuren (rood en groen, geel en paars, blauw en oranje) als deze kleuren samen 
gebruikt worden, versterken ze elkaar. 

Vooraf: 

             Zorg ervoor dat de banken in eilandjes staan, zodat de leerlingen in groep kunnen werken. 
              Bedek de eilandjes met bescherming. 
              Zorg dat er in het midden van elk eilandje de materialen voor de leerlingen klaarliggen. 
              Bij de vervolgles zet je op elk eilandje 3 borden met de basiskleuren verf in. 
              In deze bordjes met verf leg je telkens twee penselen. 
              Je voorziet voor iedere leerling een leeg bordje met penseel 

 

Lesverloop 1: het maken van een virus 

Inleiding (10 min) 

Je bekijkt samen met de leerlingen enkele foto’s van virussen. Je kan volgende vragen stellen: 

- Wat is het eerste dat in je opkomt? (Sommige leerlingen zullen uit de les de virussen 
herkennen.) 

- Wat zie je? 
- Welke vormen zie je? 
- Hoe staan deze vormen ten opzichte van elkaar? 
- Zijn alle vormen gelijk aan elkaar? 
- Wat valt je op qua kleur? 
- Zijn alle kleuren hetzelfde? 
- Zijn er lichtere of donkere tinten van 1 kleur? 
- Welke naam zou jij dit virus of deze bacterie geven? 

Verwerving en verwerking (45 min) 

Je vertelt de leerlingen dat er een nieuw virus of bacterie gesignaleerd is. Niemand heeft het al 
gezien, dus wetenschappers weten niet hoe het virus eruitziet. Het lijkt misschien een beetje op de 
virussen die we daarnet bekeken hebben of net helemaal niet. Wat denk jij? 

Opdracht 1: schetsen van een virus of bacterie. 

Je laat de leerlingen een schets maken van hoe zij denken dat het virus eruitziet. Je zegt hen dat het 
virus uit allerlei vormen moet bestaan. Vertel de leerlingen dat het een schets is en dat deze niet 
perfect moet zijn. 

Opdracht 2: creatief met krantenpapier. 

Je vertelt de leerlingen dat ze nu dit ontwerp in 3D gaan maken met kranten. Iedere leerling krijgt 3 
stukken krantenpapier, je vraagt de leerlingen om op 2 minuut drie verschillende vormen met dit 



krantenpapier te maken (een bal, een worstje, een blokje, een doosje, een hoedje…). Je bekijkt 
samen met de leerlingen wat ze gemaakt hebben. 

Opdracht 3: vormen bouwen. 

Je laat de leerlingen van de drie dingen die ze gemaakt hebben een nieuwe constructie maken. Ze 
mogen niets meer aan de vorm veranderen, enkel de vormen samenvoegen. Ze mogen ze wel 
vastmaken aan elkaar met plakband.  

Opdracht 4: een virus bouwen. 

De leerlingen gaan nu hun 2D virus omzetten na 3D. Ze maken met proppen papier, stukken karton, 
kartonnen kokers, stokjes, dopjes,… hun virus. Het is de bedoeling dat ze meerdere vormen aan 
elkaar vastmaken, dit kan met plakband. Vertel de leerlingen dat ze best eerst de basisvorm maken 
en daarna alle toebehoren vormen eraan vastkleven. 

Opdracht 5: papier-marché. 

Als de leerlingen met de ruwe vorm klaar zijn. Gaan ze hem bekleden met papier-marché. Je laat de 
leerlingen rond een toontafel staan en toont aan de leerlingen hoe ze met papier-marché moeten 
werken. (Tip: papier-marché lijm kan je snel maken met 2 delen behanglijm en 1 deel water) 

Stap 1. Neem met je borstel lijm en smeer deze op de je virus. 

Stap 2. Leg er een strookje krantenpapier overheen en besmeer opnieuw met lijm. Zorg dat ze goed 
de vormen van hun virus volgen. 

Stap 3. Zorg ervoor dat heel je constructie met lijm en krantenpapier bedekt is. 

Stap 4. Je brengt overal opnieuw een laagje krantenpapier aan. 

Stap 5. Je brengt een laatste laagje met keukenpapier aan. (Dit schildert later makkelijker) 

Als de leerlingen hiermee klaar zijn, laat je hen hun naam of nr. op hun virus schrijven en achteraan 
op een tafel leggen waar het goed kan drogen.  

Een sneller klaar opdracht kan zijn: bedenk een naam voor je virus en wat doet het virus met ons 
lichaam. Is het misschien een goed virus? Of is het een slecht virus? 

Slot (20 min) 

Opruimplan: 

Voorzie voldoende plaats om hun virussen te laten drogen (liefst op een lange tafel waar u met de 
leerlingen kunt gaan rondstaan.). Voorzie ook voldoende opruimtijd. Dit kan heel gestructureerd 
verlopen. 

Stap 1: handen wassen. 

- U kan emmers en handdoeken klaarzetten waarin de leerlingen hun handen eerst kunnen 
komen wassen. (Als u twee emmers en een wasbak ter beschikking stelt, kunnen er 
tegelijkertijd een 8 à 10 leerlingen hun handen wassen.) 

Stap 2: banken en materialen opruimen. 

- 2 persoon van iedere groep spoelen penselen uit in vooraan voorziene emmers. 
- 2 personen van elke groep ruimen de kranten, doosjes, karton, plakband, enz. op. Ze leggen 

deze in de daarvoor voorziene bakjes vooraan. 
- 2 personen ruimen al het afval op en brengen het naar de vuilbak. 



Op het bordplan kunt u dit heel makkelijk visueel weergeven door gebruik te maken van een tabel. 

Namen van de leerlingen Spoelen de penselen uit. Vooraan in de klas 
staan emmers. Leg de propere penselen in 
een doos. 

Namen van de leerlingen Ruimen alle nog te gebruiken kranten, 
doosjes, karton, plakband, … op. Ze leggen 
deze in de daarvoor bestemde dozen. 

Namen van de leerlingen Ruimen al het afval op en sorteren deze in 
de juiste vuilbak. 

 

Stap 3: banken terug in de gebruikelijke opstelling zetten. 

Bespreking proces en product: 

U verzamelt de leerlingen rond de tafel waar alle virussen liggen en evalueert zowel het proces als 
het product. Dit kan u doen door volgende vragen te stellen: 

Proces 

- Wat vond je makkelijk en waarom? 
- Wat vond je moeilijk en waarom? 
- Waar liep je tegenaan bij het samenstellen van je virus? 

Product 

- Welke virus zien er angstaanjagend uit? 
- Welke virus zien er net lief uit? 

(Tip je kan aanduiden welke virussen de leerlingen als lief en angstig beschouwen, dan kan je 
in de tweede les vergelijken of als de virussen geschilderd zijn ze er liever of net minder lief 
uitzien.) 

- Zijn er virussen met speciale vormen? 
- Wat zou je de volgende keer anders doen? 

(Tip je kan iedere leerling een pluim geven waarop ze dan schrijven wat ze goed vinden aan 
het virus en deze bij het virus laten leggen. Bij virussen die geen pluimen krijgen kan jij als 
leerkracht bijsturen en zelf een pluim leggen of je laat leerlingen verwoorden wat ze er goed 
aan vinden. Of je kan als leerkracht zelf iets schrijven.) 

  



Pluimen voor de reflectie: 
 
 

 

 

 



Lesverloop 2: schilderen van het virus 

Inleiding  (5 min) 

Je vertelt de leerlingen dat ze hun virus een kleur gaan geven. Dit gaan ze doen door het te 
schilderen. 

Verwerving en verwerking (50 min) 

Kleuren mengen. 

Werk net zoals de vorige les in eilandjes. In het midden van elk eilandje staat een bordje met blauwe, 
gele en rode verf. In elk bord liggen twee penselen. (Elke leerling heeft voor zich een mengbordje en 
een penseel.) 

Opdracht 1: kleuren mengen. 

Vraag de leerlingen hoe we de drie kleuren die in het midden staan nog noemen? (basiskleuren) 
Vraag de leerlingen wat er zo speciaal aan deze kleuren is? (Deze kleuren kan je niet maken door te 
mengen.) 
Welke kleuren kunnen we dan wel maken door te mengen? (oranje =rood + geel, paars= rood + 
blauw, groen= blauw + geel) 

Laat de leerlingen in hun bordjes de kleuren mengen. Wijs hen er wel op dat ze met verf bezig zijn. 
Dus niet rondzwieren met penselen en mouwen naar boven.  

De leerlingen gaan zelf oranje, groen en paars maken. Je kan de leerlingen laten zien hoe ze kleuren 
moeten mengen. Je neemt een bordje met blauwe verf en neemt daar met het penseel een beetje 
verf uit, je legt die verf op het bordje dat voor je staat. Daarna neem je het bordje met gele verf en 
neemt daar met het penseel ongeveer dezelfde hoeveelheid verf uit, die je weer op jouw bordje 
smeert. Ik heb tot nu toe nog geen verf gemengd. Blauw en geel liggen mooi naast elkaar. Nu neem 
ik mijn penseel en begin de verf zachtjes door elkaar te roeren tot in groene verf krijg. 

Wijs de leerlingen er nogmaals op dat ze enkel de penselen in de bordjes mogen gebruiken om de 
kleuren op hun bordje te scheppen. Hun eigen penseel gebruiken ze om te mengen.  
Vertel de leerlingen dat het belangrijk is om dezelfde hoeveelheid verf van beide kleuren te 
gebruiken voor een mooi effect. (Je kan bijsturen waar nodig.) 

Als er zes leerlingen aan een eilandje zitten, maken telkens 2 leerlingen een secundaire (oranje, 
groen, paars) kleur. Als de leerlingen klaar zijn, zetten ze hun bordjes in het midden. 

Opdracht 2: Welke kleuren passen er goed bij elkaar? 

Je geeft de leerlingen een blad en vraagt hen om te experimenteren met de kleuren die op hun tafel 
staan. Welke kleuren passen er goed bij elkaar? Je vertelt hen dat ze vlakken naast elkaar kunnen 
schilderen maar dat ze ook eens een gekleurd vlak kunnen bewerken met een andere kleur als deze 
droog is. 

Vraag de leerlingen welke kleuren zij vinden dat goed samengaan? Vertel hen daarna dat er bij elke 
kleur een tegengestelde kleur hoort. Als je deze kleuren samen gebruikt versterken ze elkaar. 

Je kan dit tonen aan de hand van de kleurencirkel (zie bijlage). Deze kleuren noemen we 
complementaire kleuren (rood en groen, blauw en oranje, geel en paars). 

Opdracht 3: schilderen met complementaire kleuren 

Laat de leerlingen experimenteren met deze drie kleurencombinaties. Dit kan aan de hand van 
volgende opdrachten: 



- Een groen vlak laten schilderen met rode stippen. 
- Een geel vlak laten schilderen met paarse lijnen. 
- Een blauw vlak laten schilderen met daarnaast een oranje vlak en daarnaast weer een blauw 

vlak. 

Opdracht 4: Schilderen van het virus. 

De leerlingen schilderen hun virus, bepaalde vlakken schilderen ze complementair, ze mogen zelf 
kiezen welke vlakken dit zijn.  

Als de leerlingen klaar zijn, leggen ze hun virus achteraan om te drogen. 

Slot (20 min) 

Opruimen: 

U kan weer zoals in de eerste les het opruimplan visueel maken op het bord. 

Stap 1.: Wassen van de handen (u kunt enkele emmers klaarzetten). 

Stap 2.: ieder zijn/haar taak. 

Naam van de leerlingen Verzamelen de verfborstels, spoelen deze 
uit in de emmer vooraan. Leggen de 
propere verfborstels in de doos. 

Naam van de leerlingen Verzamelen al de verfbordjes en gooien 
deze in de vuilzak vooraan in de klas. 

Naam van de leerlingen Vouwen de bescherming van de banken op 
en leggen deze in de kast. (Als u met 
papieren bescherming werkt, kunt u deze 
ook laten weggooien.) 

 

Stap 3.: de leerlingen zetten de banken op zijn plaats. 

Bespreking proces en product.: 

Je gaat met de leerlingen rond hun virussen staan en bespreekt het proces en het product. Dat kan u 
doen aan de hand van volgende vragen. 

Proces: 

- Wat vond je moeilijk? 
- Wat vond je makkelijk? 
- Wat zou je volgende keer anders doen? 

Product: 

- Welke virussen zien er lieve virussen uit? 
- Welke virussen zien er echt eng uit? (Als je de antwoorden van deze vragen in de eerste les 

genoteerd hebt, kan je nu vergelijken. Heeft de kleur iets veranderd aan het uiterlijk van het 
virus?) 

- Wie kan mij nog eens vertellen welke kleuren complementair zijn? (blauw en oranje, geel en 
paars, rood en groen) 

- Wie kan mij nog eens vertellen wat complementaire kleuren juist doen? (ze versterken 
elkaar) 

- Waar zie je de complementaire kleuren terugkomen? 
- Welke complementaire kleuren zie je terugkomen? Op welke manier zijn ze geschilderd?  



 

Bijlage prenten virussen en bacteriën 

  

 

 

  



Bijlage kleurencirkel. 

 

  



Les beweging: bewegen als een virus 
Eindtermen die in deze les aan bod komen 

4.2 De leerlingen kunnen een eenvoudig bewegingsverhaal opbouwen met als vertrekpunt iets wat gehoord, 
gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt. 

4.3 De leerlingen kunnen samenwerken met anderen:  
- om een eenvoudig dansverloop op te bouwen  
- om al improviserend te reageren op elkaars beweging.  

4.4  De leerlingen kunnen bewegen op een creatieve manier en daarbij één of meerdere basiselementen van de 
beweging bespelen:  
- tijd;  
- kracht;  
- ruimte;  
- lichaamsmogelijkheden 

Leerplandoelen die in deze les aan bod komen 

ZILL 

MUgr2 Durven fantaseren en verbeelden 

MUva1 Tot kwaliteitsvol muzisch samenspel komen 
• 10-12j Aanwezige talenten en kwaliteiten complementair inzetten, richting (re… 

MUva3 De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich muzisch uit te drukken in beeld, 
muziek, dans en drama verfijnen 
• Dans  Dans ontwerpen  8-10j In groep(en) een eenvoudige bewegingsreeks ontwerpen vanuit 
onderzocht… 
• Dans  Bewegingsexpressie  10-12j Verfijnen van bewegingsmogelijkheden van het lichaam - 
bewegingswoorde… 

OVSG 

MV-BWG-BM-3 De kinderen ervaren en exploreren de basisaspecten van vorm. (groot / klein, rond / hoekig, 
gebogen / recht).  

MV-BWG-BM-5 De kinderen experimenteren met bewegingen ter plaatse, met voortbewegen, met evenwicht 
en met aspecten van vorm.  

MV-BWG-BM-10De kinderen tonen vaardigheden in het combineren van bewegingen ter plaatse, 
voortbewegen, evenwicht en aspecten van vorm.  

MV-BWG-BM-12 De kinderen kunnen ruimtelagen onderscheiden. (hoog / laag / midden). 

MV-BWG-BM-13 De kinderen kunnen richtingen onderscheiden. (voor / achter / zijwaarts / naar boven / naar 
onder).  

MV-BWG-BM-14 De kinderen exploreren de richtingen van het lichaam in de ruimte. (voor / achter / links / 
rechts / naar boven / naar beneden / diagonaal / schuin  

MV-BWG-BM-17 De kinderen kennen en tonen vaardigheden in verband met ruimtelagen, deze ruimtelagen 
doorbreken en er combinaties mee maken.  

MV-BWG-BM-18 De kinderen kennen en tonen vaardigheden in verband met richtingen en de combinatie van 
verschillende richtingen,.  

MV-BWG-BM-44 De kinderen kunnen individueel of in groep een eigen bewegings- of dansstukje tonen. 

 



GO 

4.4.2.3 Samen een dans of bewegingsverhaal opbouwen en uitvoeren met als vertrekpunt iets wat ze gehoord, 
gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt hebben. 

4.4.2.8 Bij het dansen bewust gebruikmaken van de plaats die zij of anderen in de ruimte innemen. 

4.4.2.9 Bij het dansen bewust gebruikmaken van de richting van bewegingen. Bv.: links, rechts, voorwaarts, 
achterwaarts, omhoog, omlaag, diagonaal … 

4.4.2.10 Bij het dansen bewust gebruikmaken van ruimtelagen: hoog, midden, laag 

Lesdoelen : 

1. De leerlingen kunnen een bewegingsreeks nadoen. 
2. De leerlingen kunnen een bewegingsreeks verzinnen. 
3. De leerlingen kunnen synchroon bewegen. 

 

 
                      lesduur: 50 min 

 
                materialen:  
  
Voor deze les heeft u geen speciale materialen nodig 
enkel muziek, maar dit kan vanalles zijn. 

 
                      inhoudelijke essentie: 
 
De leerlingen maken in deze les een bewegingsreeks. Ze houden hierbij rekening met opgelegde criteria. 

Lesverloop 

Inleiding (10min) 

Opwarming 

Laat de leerlingen in een kring staan en vertel hen dat goede hygiëne één van de belangrijkste dingen 
is in het tegengaan van een virus. Daarom staan alle leerlingen nu onder de douche. Maar er is een 
probleem, iedereen krijgt maar één waterdruppel om zich te wassen.  

Vraag de leerlingen om hun hand plat uit te steken, zodat ze de druppel goed kunnen opvangen. Je 
laat de leerlingen hun handen voorzichtig draaien zodat de druppel zowel de voorkant als de 
handpalm kan wassen. Na een paar keer gedraaid te hebben, vertel je de leerlingen dat ze de 
druppel in de andere hand mogen laten vallen en dat ze ook deze hand moeten draaien (wassen). 

De leerlingen mogen nu hun rechtervoet naar voren steken en de druppel op de rechtervoet laten 
vallen. Ze draaien hun voet rond, en schoppen de druppel naar hun linkervoet die ze nu ook 
ronddraaien. Zeg tegen de leerlingen dat ze de druppel nu omhoog moeten schoppen en met hun 
knie moeten opvangen. De leerlingen draaien vervolgens hun knie rond. Ze gooien de druppel naar 
de andere knie en draaien ook met deze knie rondjes. Ze mogen nu de druppel omhoog gooien en 
hem opvangen met hun elleboog. Ze wippen de druppel van de ene elleboog naar de andere. Als 
laatste mogen ze de druppel heel hoog in de lucht gooien en hem opvangen met hun poep. Ze 
shaken nog eenmaal alles goed door elkaar en laten de douchedruppel dan in het afvoergaatje 
vallen. 

 



Verwerving en verwerking (30 min) 

Bewegen door de ruimte. 

Je vertelt de leerlingen dat ze allemaal virussen zijn en dat de zaal of de klas het lichaam is. Maar er 
zijn veel verschillende virussen en elk virus beweegt anders. Maak de afspraak dat als je in je handen 
klapt de leerlingen bevriezen op hun plaats.  

Virus 1 is rond dik en zwaar. Het gaat met kleine korte pasjes doorheen de ruimte, soms 
loopt het ook heel snel, maar dan hobbelt, blubbert en schudt het virus helemaal. 

Virus 2 is een heel sluw virus, het is net of hij alle cellen in je lichaam wil bespieden. Nu 
en dan loopt het weg en wil het zich verstoppen zodat niemand het ziet, maar dan 
springt het plots tevoorschijn en rent het kriskras door de ruimte. 

Virus 3 is een heel trots en fier virus. Het stapt met trage, hoge en mooi afgemeten 
pasjes. Nu en dan blijft het staan en dan buigt en strekt het virus zijn romp naar alle 
kanten. Soms gaat het zelf heel sierlijk rondfladderen en slaat het met al zijn stekels. 

Virus 4 beweegt zich heel sierlijk verder. Het maakt zich eerst heel klein en daarna heel 
groot en breed. 

Vermenigvuldigen van het virus 

De leerlingen krijgen per groepje een bewegingsreeks, deze oefenen ze in. Als ze de bewegingen 
goed kennen, gaan ze rondstappen door de zaal. Ze gaan op zoek naar andere leerlingen die niet bij 
hun groepje horen. Ze gaan voor die andere leerlingen staan en doen hun bewegingsreeks. Die 
andere leerling doet de bewegingsreeks van de eerste leerling na en laat daarna zijn/haar 
bewegingsreeks zien. De twee leerlingen plakken hun bewegingsreeks achter elkaar en oefenen deze 
een paar keer in. Daarna gaan ze opzoek naar een derde en vierde leerling. Zo ontstaan er opnieuw 
groepjes van vier leerlingen. 

Het maken van een eigen bewegingsreeks. 

Met dit nieuw samengesteld groepje gaan de leerlingen een eigen bewegingsreeks verzinnen. Ze 
letten erop dat de bewegingen synchroon gebeuren en dat er voldoende variatie inzit. Met volgende 
criteria moeten de leerlingen rekening houden: 

- Er moeten minstens vier verschillende bewegingen inzitten. 
- Ze mogen niet op één plaats blijven staan. 
- Er moeten lage en hoge bewegingen inzitten. 
- Ze moeten heel hun lichaam gebruiken. 

Slot  (10 min) 

Toonmoment 

De leerlingen tonen hun bewegingsreeks aan elkaar. Nadat ze hun bewegingsreeks voorgedaan 
hebben doen ze het nog een keer samen met al de leerlingen. (Een virus vermenigvuldigt zich 
namelijk snel eens het een cel heeft overgenomen.) 

De leerlingen vertellen daarna wat ze goed vonden aan deze bewegingsreeks. 

 

  



Bijlage kaartjes bewegingsreeks. 

 

1. Je stapt met opgeheven hoofd en borst vooruit 
statig een stap naar voor, je duikt in elkaar en 
wacht, plots maak je je groot en spring je met je 
armen in de lucht naar voren. 
 
 

2. Je maakt vier kleine sprongetjes achteruit, dan 
blijf je stil staan en rek je je helemaal uit, dan 
maak je je zo klein mogelijk en ga je op de 
grond liggen. 

 

3. Je zet twee grote zware stappen, je lichaam valt 
op de grond, je probeert zoveel mogelijk ruimte 
met je lichaam in te nemen. 
 
 
 

4. Je springt naar links en rechts, je gaat boven 
fladderen en beneden fladderen, daarna draai je 
een rondje. 

 

 

 

5. Je loopt in een cirkeltje en trekt je knieën één 
voor één hoog op. Je handen zijn vuisten die je 
eerst in de lucht steekt en daarna naar voren en 
naar onder steekt. 
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