
Uitgewerkte lessuggesties
Samen zorgen we voor elkaar! 
• Sluit aan bij de artikels op pag. 4, 5 en 13.
• Motivatie
 Door het coronavirus werken de meeste kinderen zelf-

standig thuis. Met deze werkbladen stimuleren we ze om 
een verantwoordelijke houding aan te nemen. We geven 
ze meer inzicht in de situatie. En we bieden ze ruimte 
om hun gevoelens te uiten. De leerlingen kunnen zelf-
standig aan de slag gaan met de oefeningen op de werk-
bladen. Er is geen begeleiding van een leerkracht nodig. 
Daarom is er voor deze les geen klassikale werkwijze 
voorzien. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen activeren hun voorkennis. 
 - De lln. kunnen hun eigen gevoelens en ervaringen ver-

woorden.

 - De lln. lossen vragen over de artikels op.
 - De lln. vatten een artikel samen in hun eigen woorden.
 - De lln. leggen uit hoe ze solidair kunnen zijn. 
 - De lln. schrijven een creatieve brief. 
 - De lln. lezen een boek expressief voor. 
 - De lln. maken een filmpje met een gsm. 
• Werkwijze
 - Neem deze werkbladen en de Klap van april. Ga aan de 

slag met de werkbladen rond het thema ‘Samen zorgen 
we voor elkaar!’ Deze sluiten aan bij de pagina’s 4, 5 en 
13 van Klap april.

 - Bekijk de sleutel bij de werkbladen. Duid je fouten aan.
 - Leg je werkbladen voor aan je leerkracht of ouders. Leg 

uit wat je moeilijk of gemakkelijk vond. 
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Sleutel bij de werkbladen
Samen zorgen we voor elkaar!
1. eigen antwoorden
2. a.- Je kan geen andere mensen besmetten. 
 - Op die manier bescherm je zwakke en zieke mensen. 
 - Er komen minder mensen tegelijkertijd in het zieken-

huis terecht. 
 - Het virus verspreidt zich minder snel. 
 - Je kan levens redden. 
 - …

 b. Er zijn voldoende producten in de magazijnen. De 
winkeliers kunnen ze enkel niet tijdig bijvullen.

 c. Situatie op 17 maart: Italië, Frankrijk, Duitsland (dit 
kan veranderen!)

 d. eigen antwoord
3. eigen antwoorden



1. In de kranten, op de televisie
 a. In de media hoor je veel over het coronavirus. 
 Beantwoord deze vragen. Geef in elk vak een ander antwoord. 
 >> Wat weet je al over het coronavirus? 

 

>> Wat wil je nog weten over het coronavirus?

Samen zorgen we voor elkaar! (1)
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 c. Ga op een mat liggen. Sluit even je ogen. 
 Leg je handen op je buik. Volg je ademhaling. 
 Onderzoek waar in je lichaam je jouw gevoelens 
 waarneemt. Kleur die plekken op de figuur. 
 Bijvoorbeeld: Je bent ongerust en je voelt dat in je buik. 

 b. Hoe voel jij je bij het coronavirus? 
 Kleur de ballonnetjes die van toepassing zijn.



Samen zorgen we voor elkaar! (2)

2. Meer weten
 Lees de artikels over het coronavirus op pag. 4, 5 en 13 van Klap. 
 Los daarna deze vragen op. 
 a. Geef vijf verschillende redenen op waarom je beter thuis blijft. 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 
 b. Waarom is hamsteren niet nodig? 

 

 
 c. Welke drie landen hebben de meeste besmettingen in Europa? Gebruik voor de laatste cijfers het internet.
 Duid deze drie landen aan op de kaart hieronder. 

 d. Kijk terug naar oefening 1.a. 
 Heb je na het lezen van de Klap-artikels een antwoord op de vragen die je wilde weten? 

 O JA O NEE
 Indien niet: kan je op een andere manier de antwoorden vinden? Voer dit uit.
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3. Solidariteit
 Het is belangrijk dat we zorgen voor elkaar. Dat kan je op verschillende manieren doen. 
 a. Schrijf een brief aan iemand die je graag ziet. Dat kunnen je grootouders zijn, een vriend(in), klasgenoot … 

Schrijf de brief op het leuke briefpapier hieronder.  
Knip de brief uit, schrijf het adres op een envelop en post je brief.

 b. Zoek een boek dat je leuk vindt. Het kan een strip, weetboek, leesboek … zijn. 
 Maak een filmpje van jezelf terwijl je een stukje voorleest. Stuur de video naar een neefje, nichtje, vriendje … 

Denk goed na over het stukje dat je wil voorlezen. 
 Oefen het lezen enkele keren in. Lees het stukje expressief voor. 
 Lees niet te snel. Hou rekening met leestekens. 

Samen zorgen we voor elkaar! (3)
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De maan, de zon en haar acht 
planeten
• Sluit aan bij het dossier ‘De ruimte in!’ op pag. 7 t.e.m. 9.
• Motivatie 

De ruimte is een lesonderwerp dat de leerlingen zeker 
intrigeert. In ons zonnestelsel draaien er acht planeten 
rond de zon. Aan de hand van het dossier in Klap en 
deze werkbladen ontdekken de leerlingen heel wat in-
teressante weetjes over onze centrale ster en haar acht 
planeten. Ook de maan wordt onder de loep genomen. 
De werkbladen sluiten aan bij het leerdomein Wereldori-
ëntatie. 

• Doelstellingen
 - De leerlingen weten dat in ons zonnestelsel de zon cen-

traal staat en dat daar acht planeten rond draaien.
 - De lln. kennen zonnevlammen en zonnestormen.
 - De lln. kennen de acht planeten van ons zonnestelsel 

en kunnen van elke planeet een weetje vertellen.
 - De lln. kennen de volle en nieuwe maan, het eerste en 

laatste kwartier.
 - De lln. weten dat er op aarde een dampkring is en dat 

er daardoor leven mogelijk is.
 - De lln. kunnen een ruimtepak beschrijven.

• Werkwijze
 - Zelfstudie:
 De leerlingen lezen het dossier ‘De ruimte in!’ indivi-

dueel en lossen de opdrachten op de werkbladen op. Ze 
verbeteren zichzelf aan de hand van de sleutel.

 - Klassikale verwerking:
 - Instap: Bekijk samen met de leerlingen dit filmpje: 

https://schooltv.nl/video/wat-is-er-in-de-ruimte-een-
reis-langs-planeten-en-de-maan/#q=de%20ruimte  
Laat dit volgen door een vrije reactie van de leerlingen.

 - Kern: Het dossier ‘De ruimte in!’ wordt in groepjes van 
ongeveer vier leerlingen gelezen. Wanneer er dingen niet 
duidelijk zijn, worden die op een post-it geschreven. Alle 
post-its worden op het bord gehangen. Wanneer ieder-
een klaar is met lezen, worden alle vragen besproken.

 De leerlingen gaan in hetzelfde groepje de vragen 1 tot 
en met 8 beantwoorden. Het filmpje bij vraag 9 wordt 
ook in het groepje bekeken. Daarna worden de vragen 9, 
10 en 11 individueel beantwoord. Een klassikale bespre-
king volgt.

• Slot: Maak uit klei een ruimtewezen (= een bewoner van 
een pas ontdekte planeet).

 Speel een ruimtequiz via deze link:
 https://schooltv.nl/link/de-ruimte/#q=de%20ruimte

Sleutel bij de werkbladen
 De maan, de zon en haar acht pla-

neten
1. de zon 
2. Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, 

Uranus, Neptunus
3. Mercurius – Uranus en Neptunus – De aarde
 Jupiter – Mars – Mercurius
 Mercurius – Venus – Jupiter
 Venus – Mars – Venus
 De aarde – Uranus en Neptunus – Saturnus
4. Volle maan: de zon schijnt helemaal op de voorkant van 

de maan. – Nieuwe maan: de zon belicht de achterkant 
van de maan. – Eerste/laatste kwartier: de helft van de 
maan is belicht.

 nieuwe maan
5. Door het roesten van het ijzer op Mars, want dat geeft 

een rode kleur.
6. laag lucht – zwaartekracht – leven – maan – meteorieten 

– dampkring – zonnevlam – elektrische apparaten – 
zonnestelsel

7. 4 – 400 000 km – 30 dagen – 365 dagen – 0 dagen – 
-230 °C en +120 °C – 80 en 150 kg – 100 – 4,5 miljard – 
1 300 – 2 000

8. Onderste laag: een duikerspak vol buisjes waar water 
door stroomt om het lichaam af te koelen bij hoge tem-
peraturen. – tweede laag: een drukpak dat beschermt 
tegen drukverschil, zonlicht, meteorieten en straling 
en ervoor zorgt dat er zuurstof bij de astronaut komt. 
– derde laag: luchtdicht zodat de zuurstof niet kan weg-
vliegen. De zuurstof en het water zitten in een rugzak en 
de astronaut draagt ook nog een helm.

 Zowel de astronaut als het ruimtepak wegen een heel 
stuk minder in de ruimte.

9. Bijvoorbeeld: Ik zou willen gaan, want ik vind dat heel 
spannend en ik wil graag nieuwe gebieden ontdekken. – 
Ik zou niet willen gaan, want ik hou niet van onbekende 
dingen.

10. Buitenaardse wezens. Bijvoorbeeld: Ja, ik geloof erin 
want op de exoplaneten zou er leven kunnen zijn. – Nee, 
ik geloof er niet in want zoiets zie je alleen op televisie.

11. Bijvoorbeeld: de groene planeet. Er groeien heel veel 
onbekende planten en er zijn veel onbekende dieren. De 
bewoners dragen heel goed zorg voor hun planeet.



De maan, de zon en haar acht planeten (1)

1. Welke ster staat centraal in ons zonnestelsel?
 Teken ze.

2. In ons zonnestelsel draaien acht planeten rond de ster die je bij vraag 1 getekend hebt.
 Ken jij ze allemaal?

 

 

 

 

3. Wie is het? 
 Noteer de juiste planeet bij elke omschrijving. 
 Let op: Bij twee omschrijvingen moet je twee namen van planeten schrijven.

4. Wat hoort bij elkaar? 
 Geef de twee vakken die bij elkaar horen dezelfde kleur. 

 Wanneer zien we geen maan? 
 Omkring wat past.

 volle maan     –     nieuwe maan     –     eerste kwartier     –     laatste kwartier

Het dichtst bij de zon: Het verst van de zon: 70 % water:

Gemaakt van gas: Rotsen met veel ijzer: Extreem heet:

Rotsen en kraters: Dikke laag wolken errond: Je kan er niet op lopen: 

Lijkt een schitterende ster: 's Nachts soms zichtbaar als  

een rood bolletje aan de hemel:

Onze dichtste buur:

Blauwe planeet: Enkel zichtbaar met een sterke 

telescoop:

Afgebeeld met grote ringen er-

rond:

Volle maan Nieuwe maan Eerste en laatste kwartier

De helft van de maan is belicht. De zon schijnt helemaal 
op de voorkant van de maan

De zon belicht de achterkant
van de maan. 



5. Hoe komt Mars aan de specifieke rode kleur?

 

6. Over de dampkring, zonnestormen en exoplaneten 
 Vul in. Kies uit:

 zwaartekracht  -  elektronische apparaten  –  dampkring  -  leven
 maan  -  zonnestelsel  -  zonnevlam  –  laag lucht -  meteorieten

 Om de aarde zit een dampkring, dat is een  om de aarde.

 Ze blijft dicht bij het aardoppervlak door de  .

 Dankzij de dampkring is er  mogelijk op aarde.

 Op de  is er geen dampkring en dus ook geen

 leven mogelijk. Op de maan zijn er veel kraters en bergen door 

 die met hoge snelheid tegen de maan gevlogen zijn. Deze worden op de aarde gedeeltelijk tegengehouden door 

de 

 Soms is er een explosie op het oppervlak van de zon, dat noemen we een 

 Deze kunnen uitgroeien tot zonnestormen die storingen kunnen veroorzaken in 

 Een planeet buiten ons  noemen we een exoplaneet.

7. Alle cijfers op een rijtje.
 Kleur het juiste getal.

De maan, de zon en haar acht planeten (2)

Zoveel keer is de maan kleiner dan de aarde 4 6

Zo ver staat de maan van de aarde. 400 000 km 40 000 km

In zoveel dagen draait de maan ongeveer rond de aarde. 365 dagen 30 dagen

In zoveel dagen draait de aarde ongeveer rond de zon. 365 dagen 30 dagen

In zoveel dagen draait Mars rond Jupiter. 222 dagen 0 dagen

De temperatuur op de maan schommelt tussen … -230 °C en +120 °C -120 °C en +230 °C

Een ruimtepak weegt tussen … 80 en 150 kg 40 en 80 kg

Zoveel keer is de zon groter dan de aarde. 100 1 000

Zo oud is de zon (aantal jaren). 4,5 miljard 4,5 miljoen

Zoveel keer past de aarde in Jupiter. 300 1 300

Zoveel sterren die planeten hebben,

zijn er al ontdekt buiten ons zonnestelsel.
2 000 1 000
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8. Beschrijf de drie verschillende lagen van een ruimtepak.

 Onderste laag:  

 

 

 Tweede laag:  

 

 

 Derde laag:  

 

 

 Een ruimtepak weegt soms meer dan een astronaut.
 Hoe komt het dat de astronaut het toch kan dragen?

 

 

 

9. Bekijk dit filmpje: 
 https://schooltv.nl/video/de-ruimte-in-als-toerist-ruimtetoerisme-in-de-toekomst/#q=de%20ruimte 
 Zou jij graag op vakantie willen gaan naar de ruimte?
 Waarom (niet)?

  

 

 

  

10. Wat zijn ufo’s? 
Geloof jij erin?
Waarom (niet)?
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11. Stel je voor: je bent astronaut en je ontdekt een nieuwe planeet! 
 Bovendien is er leven op deze planeet. Welke naam geef je aan de door jou ontdekte planeet?
 Wat zijn de speciale kenmerken van haar en haar bewoners?
 Bijvoorbeeld: een erg koude planeet met bewoners die fluitend praten met elkaar. 
 Hoe ziet ze eruit? Hoe zien haar bewoners eruit? 

De maan, de zon en haar acht planeten (4)

Naam ontdekte planeet:

Tekening planeet:

Tekening bewoner:

Speciale kenmerken planeet en bewoners:


