
THUISWERKOPDRACHT  |  TAAL&RESPECT   

Respect kleurt je omgeving         VMBO-Bovenbouw-GT-TL 

Beste leerling, 

We leven momenteel in een spannende tijd. Het Corona virus houdt ons land en de rest van de wereld flink 

bezig. Om verdere besmetting te voorkomen, heeft de Overheid besloten om alle scholen tot 28 april te sluiten. 

Leuk? Ja, misschien voor sommigen wel, maar jullie zullen het met me eens zijn dat het thuiswerken en niet naar 

allerlei activiteiten kunnen, ook nadelen heeft. 

Jullie ontvangen deze weken van jullie docenten allerlei thuiswerkopdrachten. Wij van KlasseTaal 

hebben uiteraard ook niet stilgezeten. Normaal gesproken geven wij als onderwijsorganisatie door 

het hele land gastlessen over Taal en Respect. Omdat dit nu niet mogelijk is, hebben wij voor jullie 

docenten en natuurlijk voor jullie een werkblad gemaakt. Goed om naast alle andere taken die je 

ontvangt, ook eventjes na te denken over ‘Taal & Respect’.  Veel succes met je thuiswerk en we 

hopen dat jullie gezond blijven en binnenkort met ons het gewone leven weer kunnen oppakken. 

Namens KlasseTaal. 

Vraag 1. 

Vind je dat mensen grapjes kunnen maken over het Coronavirus, nu we 

weten dat het zoveel mensen heeft besmet, en al heel wat mensen 

overleden zijn aan dit virus? Zie de grafiek van 3 april  2020! 

Geef met 2 of 3 redenen aan waarom je vindt dat het wel of niet kan. 

1___________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________ 

Opdracht A. 

Heel veel zorgverleners en mensen in de politiek zijn soms dag en nacht in de weer om de Corona 

uitbraak in goede banen te leiden. Vooral zorgverleners in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de 

wijkverpleging lopen hierdoor grote risico’s, om zelf 

besmet te raken. Stel dat jij op de televisie of voor de 

radio in 30 seconden deze mensen bemoedigend zou 

mogen toespreken. Wat zou je willen zeggen? Schrijf 

je speech uit en spreek dit in met je mobiel via een 

vlog. Stuur je vlog naar je docent. 

Opdracht B. 

Lees het artikel. Lichtpuntjes. (op berenjacht) 

Een mooi initiatief voor kleine kinderen. Het artikel 

spreekt van ‘lichtpuntjes’ in de coronacrisis. Welke 

lichtpuntjes heb je in deze crisistijd nog meer voorbij 

zien komen. Welke mooie initiatieven hebben 



mensen de afgelopen weken allemaal bedacht om anderen te verrassen, te bemoedigen, op te 

beuren, te waarderen en respect te tonen enzovoorts. 

Schrijf hier de initiatieven die jij hebt opgemerkt. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________ 

 

Welk initiatief heeft op jou de meeste indruk gemaakt! 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Bekijk het Youtube filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=6qRjqokiHHg 

  Vertel wat je van dit initiatief vindt? Wat doet het met mensen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Heb jezelf ook meegedaan. Wat was jouw reden om mee te doen? 

__________________________________________________________________________________ 

 Voor welke groepen in de samenleving zou dit ook een mooi gebaar zijn? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=6qRjqokiHHg


Opdracht C.    Lees het artikel 

 

1. Wat vind je van deze coronaspugers? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Wat vind je van deze nieuwe wet om verplicht wangslijm af te nemen? 

__________________________________________________________________________________ 

3. Ben je het eens met forse boetes en wekenlange celstraffen? Verklaar je antwoord. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Vraag 2.   

De Peiling: Geen 1,5 meter afstand in de winkel: 181 euro boete (bron: NH nieuws) 

Klanten die in de supermarkt weigeren een karretje mee te nemen of geen anderhalve meter 
afstand houden, kunnen per direct een boete van 181 euro krijgen. Ook kan een winkelverbod van 
een jaar worden opgelegd als klanten zich niet aan de regels houden die verspreiding van het 
coronavirus moeten tegengaan.  

 



Wat vind jij van zo'n boete? Zet een kruisje X in het door jou gekozen antwoord. 

Geen 1,5 meter afstand in de winkel: 181 euro boete 

[   ]   Goed idee! 

[   ]   Slecht plan! 

Waarom vind je het een goed idee of een slecht plan? Verklaar je antwoord. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Vraag 3. 

Heftig zijn de gevolgen vooral voor de bewoners van 
verpleeghuizen, zeker nu bezoek sinds afgelopen weekend is 
verboden. ,,Je wereld wordt al klein als je daar belandt, nu krimpt 
die heel ver in. Bezoekjes van familie en kennissen zijn echt 
lichtpuntjes. Dat kunnen wij als personeel nooit vervangen. 
Gelukkig hebben we inmiddels op alle afdelingen Ipads en 
telefoons voor beeldbellen.”  

Voor ouderen  in verpleeghuizen is het moeilijk. Maar voor nog 
veel meer mensen is dit een groot probleem. Er liggen b.v. nu 
ruim 1400 mensen op de I.C. (Intensive Care). Voor welke mensen 
is dit ook een heel moeilijke tijd om contact en aandacht te geven? 

Voor: voor ouders met kinderen die door een verstandelijke- of lichamelijke beperking niet thuis 
kunnen wonen. Ook zij mogen geen bezoek ontvangen. 

Voor: _____________________________________________________________________________ 

Voor: _____________________________________________________________________________ 

Wat zou je in een vlog (zie opdracht A) tegen deze mensen willen zeggen om ze te bemoedigen? 


