
LESBRIEF VOOR DE 
BOVENBOUW BIJ 

VIRUSWERELD

In deze lesbrief vindt u lessuggesties  
bij het informatieve kinderboek 
Viruswereld: Over snot en superspreaders 
van Marc ter Horst en Wendy Panders.
 
 Er zijn beknopte tips die aansluiten 
op een aantal teksten in het boek: 
 verwerkingsopdrachten, websites en 
 suggesties voor discussie. Deze kunt u 
naar eigen inzicht inzetten en aanpassen. 

Er zijn ook drie kant-en-klare lesbladen:
• Lesblad KOPIEERFOUTEN over mutaties;
•  Lesblad WAAR / NIET WAAR over vaccins 

en nepnieuws;
•  Lesblad VIJF VIRUSSEN over corona en 

vijf andere virussen. 

Niet iedereen zal het boek in zijn geheel 
lezen. Zorg in elk geval dat de kinderen 
de paragraaf WEES NIET BANG (pagina 14) 
lezen. Verder loodsen de tips in de lesbrief 
de kinderen langs de inhoud. Het boek 
bevat een uitgebreid register dat van pas 
komt als kinderen meer informatie  
zoeken over een bepaald onderwerp.  

Voor meer informatie:  www.marcterhorst.nl | www.wendypanders.nl | www.gottmer.nl

http://www.marcterhorst.nl
http://www.wendypanders.nl
http://www.gottmer.nl


Voor meer informatie:  www.marcterhorst.nl | www.wendypanders.nl | www.gottmer.nl

TIPS
ÉÉN JAAR CORONA (pagina 10)
Vraag de kinderen wat zij zich herinneren van het begin van de 
pandemie. Lees daarna samen of individueel de tekst. Welke 
dingen herkennen ze?

WEES NIET BANG (pagina 14)
Niet iedereen zal het hele boek lezen, maar laat de leerlingen 
in elk geval deze tekst lezen. 

HET IS EEN KLEINE WERELD (pagina 16)
Ga naar https://www.nikon.com/about/sp/universcale/scale.
htm of scan de QR-code en vergelijk de 
omvang van virussen met bijvoorbeeld 
bacteriën, cellen, olifanten en piramides. Let 
op: de instructies zijn in het Engels, maar de 
navigatie wijst zich grotendeels vanzelf.

INZOOMEN (pagina 18)
Bezoek (de website van) Rijksmuseum Boerhaave, waar je de 
microscoop van Antoni van Leeuwenhoek en ook een elektro-
nenmicroscoop kunt zien. 

ZOEK DE VERSCHILLEN (pagina 20)
Vraag de kinderen een overzicht te maken van verschillen en 
overeenkomsten tussen bacteriën en virussen. 

KOPIEERFOUTEN (pagina 24)
Zie het lesblad op pagina 4. Deze opdracht kost circa 15 minu-
ten.
Antwoorden: 
7. Nog minder gelijkenis.
8. In stap 2: daar ging het virus naar een ander.
9. Een mutatie.
10a. meer
10b. minder

HET VIRUSPARADIJS (pagina 34)
Ga naar https://www.worldometers.info/world-population/ of 
scan de QR-code. Hoeveel mensen leven er op dit moment op 
de wereld? En op dit moment? En nu? Laat 
kinderen nadenken over waar al die mensen 
gaan wonen, wat ze gaan eten, hoe ze gaan 
reizen. Wat betekent dit voor virussen? (Die 
kunnen zich nog beter verspreiden.)

DE VERDUBBELAAR (pagina 36)
Laat de kinderen in groepjes zelf de verdubbelaar uitproberen. 
Begin bij het getal 2. Wat is het dubbele van 2? De volgende 
leerling noemt daar weer het dubbele van. En zo verder. Hoe 
lang kunnen ze dit uit hun hoofd? Probeer ze zo ver mogelijk 
te laten komen zonder dat ze hun rekenmachine hoeven te ge-
bruiken. Laat de leerlingen elkaar helpen bij het verdubbelen. 
(Zie ook HET LELIEDILEMMA.)

ONZICHTBARE WOLKEN (pagina 38)
Bestel een CO2-meter en hang die in de klas. Goede kant-en-
klare meters kosten meer dan €100. Maar voor een paar tien-
tjes kun je er (met de kinderen) zelf één bouwen. Google op 
zelfbouw CO2-meter. Als het CO2-gehalte hoog is, is het tijd om 
het lokaal te ventileren. Dat verkleint de kans op besmettin-
gen en komt de concentratie van de kinderen ten goede. 

VIRUSVECHTERS DEEL 1 en 2 (pagina 54 en 56)
Kopieer de vier pagina’s. Laat de kinderen de tekst goed lezen 
en met lijntjes aangeven wat ze waar in de illustratie ze zien. 
(Deze opdracht is ook opgenomen in het lesblad WAAR / NIET 
WAAR.)

AFSCHEID ACHTER GLAS (pagina 62)
Vraag de kinderen of zij mensen kennen die corona hebben 
gehad of misschien een ander ernstig virus. Laat ze erover 
vertellen in de klas. 

VRAGEN AAN HET VIRUS (pagina 70)
Laat de kinderen elk minimaal 3 vragen bedenken die zij aan 
het coronavirus zouden willen stellen. Laat ze ook nadenken 
over de antwoorden op basis van informatie in het boek. Laat 
ze vervolgens een interview uitwerken alsof het virus zelf aan 
het woord is. 

HET LELIEDILEMMA (pagina 72)
Bekijk: Exponentiële groei uitgelegd door Het Klokhuis via
https://www.youtube.com/watch?v=iv9eQsa29DE. Stop de 
video na 30 seconden en vraag de kinderen wat ze zouden 
kiezen. Ga daarna verder. 

EEN PRIK VOOR IEDEREEN (pagina 92)
Laat de kinderen thuis naar hun inentingsboekje vragen. 
Welke vaccinaties hebben ze gehad als kind? Welke voor 
een verre reis? Tegen welke ziektes helpen ze? Vinden ze het 
goed dat ze deze vaccinaties hebben gehad? Breid als u wilt 
het gesprek uit naar vaccinaties tegen corona. Zouden ze die 
willen? Mogen ze dat zelf beslissen? (Vanaf 12 jaar wel.) Vertel 
oudere kinderen eventueel ook over de HPV-prik die meisjes 
en binnenkort ook jongens rond hun 12de aangeboden krijgen: 
https://www.rivm.nl/hpv-humaan-papillomavirus/hpv-vacci-
natie. Hoe denken ze daarover?

WAAR / NIET WAAR (pagina 96)
Zie het lesblad op pagina 5. Reken hiervoor ongeveer een 
lesuur. De kinderen kunnen de opdracht individueel of in kleine 
groepjes maken. U kunt de opdracht uitbreiden door grondiger 
op bronnen, feiten en meningen in te gaan. Geef eventueel 
voorbeelden van nepnieuws of onbetrouwbaar nieuws uit de 
actualiteit. Op internet kun je tal van websites vinden die feiten 
checken, zoals https://factchecknederland.afp.com/. Maar hoe 
weet je of die betrouwbaar zijn? (Door te checken wie de makers 
zijn, wat hun achtergrond is en welke argumenten ze gebruiken.)

http://www.marcterhorst.nl
http://www.wendypanders.nl
http://www.gottmer.nl
https://www.nikon.com/about/sp/universcale/scale.htm
https://www.nikon.com/about/sp/universcale/scale.htm
https://www.worldometers.info/world-population/
https://www.rivm.nl/hpv-humaan-papillomavirus/hpv-vaccinatie
https://www.rivm.nl/hpv-humaan-papillomavirus/hpv-vaccinatie
https://factchecknederland.afp.com/


Voor meer informatie:  www.marcterhorst.nl | www.wendypanders.nl | www.gottmer.nl

Antwoorden:
3a.  Feiten zijn bewezen en voor iedereen hetzelfde, meningen 

niet.
3b.  Kijk of het uit een betrouwbare bron komt, google op de 

naam van de afzender, zoek uit of iemand eigenbelang 
heeft bij zijn bewering.

3c.    Bijvoorbeeld: alle informatie komt uit wetenschappelijke 
bronnen en is door wetenschappers gecontroleerd.

5.   De antwoorden hieronder zijn slechts voorbeelden en 
summier beschreven. Het gaat er vooral om dat kinderen 
informatie uitwisselen over wat ze gelezen hebben. 

 a.  Zonder vaccins zouden er veel meer zieken en doden 
zijn. Kijk maar naar de pokken. Als mensen zich niet in-
enten kunnen bijvoorbeeld polio en mazelen makkelijk 
weer toeslaan.

 b.  Al in de 18de eeuw is bewezen dat het pokkenvaccin 
goed werkt. Zelfs mensen die geen vaccin krijgen of bij 
wie het vaccin onvoldoende werkt zijn beschermd als 
genoeg andere mensen zijn gevaccineerd. Het virus kan 
hen dan niet bereiken. 

 c.  Bijwerkingen zijn een teken dat het vaccin het immuun-
systeem aan het werk heeft gezet. Bij de ontwikkeling 
van vaccins en ook daarna worden bijwerkingen goed 
in de gaten gehouden. Eventuele nieuwe bijwerkingen 
komen in de bijsluiter. (Laat kinderen eventueel ook de 
bijsluiter van bijvoorbeeld paracetamol bekijken.)

 d.  De wetenschapper die deze ‘bijwerking’ bedacht werkte 
niet volgens de wetenschappelijke methode en had er 
zelf belang bij dat mensen zijn verhaal geloofden. Ook 
jarenlang onderzoek onder 650.000 Deense kinderen 
leverde geen enkel bewijs op voor zijn verhaal.

WOEWOEWOE (pagina 118)
Minder bomen kappen, minder reizen en minder vlees eten 
helpt tegen nieuwe virusuitbraken én tegen klimaatverande-
ring. Vraag de kinderen voor alle drie deze maatregelen uit te 
leggen hoe ze helpen tegen virusuitbraken en klimaatveran-
dering. Gebruik bijvoorbeeld het 
boek Palmen op de Noordpool 
(van dezelfde makers) voor infor-
matie over klimaatverandering. 
Laat de kinderen één maatregel 
uitkiezen en bedenken hoe ze 
die kunnen stimuleren. Laat ze 
eventueel in groepjes posters of 
filmpjes maken om hun tips te 
verspreiden.

VIJF VIRUSSEN
Zie het lesblad op pagina 6. Dit lesblad gaat over alle virusver-
halen in het boek. De opdracht duurt ongeveer 30 minuten, 
maar u kunt de kinderen ook vragen een echte presentatie van 
‘hun’ virus te maken. 

Antwoorden:
SARS
1. China, Zhongshan, Zhou Zuofeng.
2. Voorjaar 2003.
3. Koorts, benauwdheid, misselijkheid. 
4.  Via de lucht en via oppervlakken. Ook goed: met het 

 vliegtuig.
5. Patiënten isoleren, beschermende kleding, lockdowns.

Hiv
1.   Waarschijnlijk via andere primaten. (Staat niet expliciet in 

de tekst.)
2. Jaren 80.
3.  Grieperig en pas veel later vermoeidheid, vermagering, zeer 

kwetsbaar voor andere ziektes.
4. Onveilige seks, borstvoeding, vuile injectienaalden.
5. Condooms, schone naalden, hiv-remmers.

Spaanse griep
1. Niet zeker, wellicht Kansas in de VS.
2. 1918.
3. Grieperig.
4. Hoesten, niezen.
5. Contact vermijden, mondkapje, lockdowns. 

Pokken
1.  Waarschijnlijk van dieren in Europa, Azië of Afrika. (Staat 

niet expliciet in de tekst.)
2.  Voor de inheemse volken van Zuid-Amerika in de 16de eeuw. 

Wereldwijd in de 20ste eeuw omdat er toen veel mensen op 
de wereld waren. (Staat niet expliciet in de tekst.)

3.  Koorts, blaasjes / bultjes.
4.  Via de lucht. (Staat niet expliciet in de tekst.)
5.  Afstand houden, vaccins!

Ebola
1. Waarschijnlijk vleermuizen.
2. 2014.
3. Eerst grieperig, daarna pijn en bloedingen. 
4. Lichaamsvloeistoffen. 
5. Geen contact, beschermende kleding.

Corona
1. Onzeker. De pandemie begon in Wuhan.
2. 2020 / 2021.
3. Grieperig, benauwd. 
4.  Via druppeltjes en aerosolen. (Staat niet expliciet in de 

tekst.)
5.  Lockdowns, afstand houden, vaccins.  

(Zie OP DE HINDERNISBAAN op pagina 74)

http://www.marcterhorst.nl
http://www.wendypanders.nl
http://www.gottmer.nl

