
1. Als je een artikel leest waarin cijfergegevens opgenomen zijn, moet je er rekening mee houden dat de 
auteur de aantallen gebruikt die voor handen zijn op het moment dat hij/zij het artikel schreef. Cijfer-
gegevens van een lopende pandemie zoals Covid-19 veranderen constant. Controleer daarom steeds 
de datum waarop het artikel geschreven werd. 

 a. Vul onderstaande tabel in. 
 Vul bij ‘artikel’ de gegevens uit het artikel in.
 Vul bij ‘online’ de gegevens in die je vindt op deze site: 
 https://www.hln.be/nieuws/buitenland/overzicht-het-coronavirus-wereldwijd-en-in-belgie-in-kaart-en-

grafiek~a2ad077c/

 b. Woordenschat
 Welke woorden gebruikt de auteur van het artikel?

 Ï Om geen precieze hoeveelheid te geven, dus een hoeveelheid bij benadering:  , 

 ,  

 Ken je nog zulke woorden? 

 Ï Om aan te geven dat er ‘op dit moment’ xxx gevallen zijn? 

 Ken je nog woorden die hetzelfde betekenen? 

 c. Noteer de gegevens van België
 Surf naar dezelfde site:
 https://www.hln.be/nieuws/buitenland/overzicht-het-coronavirus-wereldwijd-en-in-belgie-in-kaart-en-

grafiek~a2ad077c/ 

 Ons land kon de voorbije weken op heel wat aandacht rekenen in de buitenlandse pers.
 Een klein land als België heeft een groot aantal overlijdens! Hoe komt dit? 
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2. Onderzoekers weten dat er veel meer besmettingen zijn. 
 Waarom kunnen we moeilijk inschatten over hoeveel personen het gaat? 

 - 

 - 

3. Zagen jullie al zulke ‘memes’ en cartoons verschijnen op de sociale media?

 Waarom maken mensen dergelijke spotprenten?
 Lees hiervoor in het Klap-artikel de alinea over de Verenigde Staten. 

 

 

 
 Hoe denk jij nu over president Donald Trump? 

 

4. Ken je de regels van de lockdown in verschillende landen? 
 Zet een kruisje bij het land waar deze regel van toepassing is!

Lockdown regels Spanje België Nederland
a. Kinderen mogen sinds 29 april in groep buiten sporten.

b. Inwoners mogen enkel naar de dichtstbijzijnde supermarkt, 
apotheker of arts. 

c. Bedrijven mogen op 4 mei van start en de winkels mogen
vanaf 11 mei weer open. 

 d. Mensen mogen maximum drie bezoekers ontvangen thuis.

e. Mensen mogen hun huis verlaten om te wandelen of te fietsen 
tijdens de lockdown.

f. Verplaatsingen mogen enkel naar het werk.

g. De meeste winkels zijn opnieuw open.

h. Sinds 2 mei mogen de bewoners van dit land buiten wandelen 
of fietsen.

i. De scholen herstarten voor een aantal klassen op vrijdag 15 mei.


