
Mini-dossier

Corona 2020

Naam:

Klas:

Joepie!
We zijn terug in onze klas! 
Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? 
Laat ons daar even over spreken en nadenken. 
Dan begrijpen we het beter. 

Onderbouw



Opdracht 1 Moeilijke corona-woorden begrijpen

1  Kort uitgelegd

 Eerst enkele woorden begrijpen. Verbind de corona-woorden met de juiste uitleg. 
Markeer de belangrijke woorden. 

Wanneer je jezelf afzondert en met niemand meer van 
dichtbij contact hebt.

Een stof die de dokter je geeft nog voor je ziek wordt. 
Dat maakt je sterker tegen de piepkleine deeltjes van een 
virus. 

Een ziekte die heel veel mensen op een korte tijd over de 
hele wereld krijgen.

De ziekte die je krijgt als je besmet bent door het corona- 
virus. Het lijkt op de griep maar is wel erger. Vooral je 
longen, waarmee je ademt, krijgen het moeilijk.  

 
Een stof die de dokter je geeft in een pil, siroop of spuitje. 
Het helpt je genezen. 

Piepkleine deeltjes die we in onszelf opnemen. 
Enkele dagen  later maken ze ons ziek. Dokters geven elk 
virus een eigen naam, zoals nu opnieuw.

 
Een ziekte die heel veel mensen plots en tegelijk krijgen. 

2  Corona in het nieuws

 Bekijk samen de berichten uit het nieuws. Leg uit wat je ziet en leest met de corona-woorden. 
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Opdracht 2  Veel vragen, niet evenveel antwoorden

1  Waarom moest de school dicht? 

 Omdat het coronavirus zeer besmettelijk is. We geven het heel vlug door aan elkaar. Kijk maar. 
 Reken het samen uit. Kleur wie besmet wordt.  

Ik heb griep. Ikzelf blijf besmet en besmet 
een andere persoon. 

Ik heb het corona-virus. Ikzelf blijf besmet 
en besmet drie andere personen.  
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Daarom bleven we een poos uit elkaar. Vergelijk. Markeer wat klopt. 

We blijven een poos uit elkaar. We doen niks en blijven doen zoals altijd.                        

We worden zelf minder vlug/vlugger besmet. 
We besmetten minder makkelijk/makkelijk iemand.

We worden zelf minder vlug/vlugger besmet.
We besmetten minder makkelijk/makkelijk anderen.

                                        

De epidemie gaat trager/harder. De epidemie gaat trager/harder.

Het ziekenhuis kan/ kan niet  alle zieke mensen goed 
opvangen en verzorgen . 

Het ziekenhuis kan/kan niet alle zieke mensen goed 
opvangen en verzorgen. 

Meer/minder mensen overleven de epidemie.  Meer/minder mensen overleven de epidemie. 
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2  Nog meer vragen, nog meer antwoorden

  Koppel de vraag met het juiste antwoord. Geef het cijfer van het juiste antwoord hetzelfde kleurtje 
als de vraag. Markeer wat je belangrijk vindt. 

1    Waarom moesten we onze handen zo vaak wassen? 

2    Waarom bleven we minstens op 1,5 m van elkaar? 

3    Waarom mocht ik zeker niet naar oma en opa? 

4    Waarom kon mama of papa niet gaan werken? 

5    Waarom moest mama of papa wel gaan werken? 

6    Waarom maakte elk land in de wereld hetzelfde mee?

1    De piepkleine deeltjes vliegen 
van mens naar mens als je niest 
of hoest. Daarom bleven we op 
minstens 1,5 m van elkaar. 

2    Oudere mensen worden zieker 
door het virus dan jonge men-
sen. Oma en opa zijn niet meer 
zo sterk als jij, gewoon omdat 
ze veel ouder zijn. 

3    Het werk in een fabriek kan 
moeilijker worden. Kan je 
mama daar op 1,5 m blijven? 
Of misschien maakt je papa iets 
wat niemand toen meer nodig 
had? 

4    Veel dingen kunnen we nooit 
missen. Denk aan voedsel. Of 
aan de vuilnisophaler. En na-
tuurlijk ook aan alle mensen die 
in het ziekenhuis werken. 

5    Het virus reist mee met men-
sen. Als je het vliegtuig opstapt, 
reist het mee naar een ander 
land. En na enkele weken zit het 
over de ganse wereld. 

6    De piepkleine deeltjes blijven 
ook zitten op onze handen. 
Daarom geen handen schud-
den en vaak onze handen goed 
wassen. 

3  Twee vragen die we nog niet kunnen beantwoorden. Lees, markeer en 
bespreek. 
 

Waarom zijn mensen nu zo ziek geworden? 

Wanneer hebben we een geneesmiddel en een 
vaccin? 

Overal in de wereld zoeken wetenschappers naar 
een antwoord. Als we dit hebben, kunnen we ons 
beter beschermen.

Zou jij later ook een wetenschapper willen wor-
den? 
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Opdracht 3  Helemaal anders 
1  Voor en tijdens, een zeer groot verschil

 Verbind wat bij elkaar hoort. 
 
Voor        Tijdens
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2  Hoe hard heb je het gemist? 

 Kleur de meter in van 1 (een beetje) tot 5 blokjes (heel hard). Vertel erover. 
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Opdracht 4  Onze helden  
 

1  Hoe hard klap je voor … ?  

 Kleur de meter in van 1 (een beetje) tot 5 handjes (heel hard). Vertel erover. 
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Opdracht 5  Een heel aparte selfie

Ben je klaar om je selfie te nemen? Ja! Antwoord dan zo eerlijk mogelijk. 

Straks kan je er iets over vertellen maar dat hoeft niet. 

1  Teken. 
Toen ik thuis was, voelde ik me 

 soms soms soms

   

2  Kruis aan. 

Ben je bang geweest? 
  

    neen    soms    vaak 

3  Kruis aan. 

Misschien vond je ook stiekem wel iets leuk? 

   neen, echt niet    ja, eigenlijk wel

4  Teken of schrijf.
Wat ga je nog lang onthouden? 

5  Teken of schrijf.
Heb je ook iets geleerd? Wat?  
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