
THUISWERKOPDRACHT  |  TAAL&RESPECT   

Respect kleurt je omgeving 

Beste student, 

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 1 juni 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. 

Wetenschappers onderzoeken momenteel hoe mensen omgaan met 

een crisis. Ze verzamelen bijvoorbeeld alle coronagrappen die op 

sociale media rondgaan, en stellen daar ethische vragen bij. (Dus de 

vragen rond goed en kwaad, wat kan en niet kan, wat toelaatbaar en 

ontoelaatbaar is, wat leuk en wat kwetsend is.)Vragen die daarbij 

gesteld worden zijn: Mag dit? Of is dit over het randje?  

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 23 maart 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 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. 

Elke dag horen we berichten van mensen die zich op straat niet houden aan de 1,5 meter regel. 

Premier Rutte hamert er steeds op om deze belangrijke maatregel in acht te nemen. Door heel 

Nederland worden posters in bushokjes en billboards geplaatst om Nederlanders op te roepen om 

zich vooral hieraan te houden om zo verdere verspreiding van het virus te beperken. Bedenk een 

slogan die duidelijk, indringend en positief is, waardoor mensen die echt gaan opvolgen! Succes! 

Opdracht C. 

Vrijdagavond 20 maart om 19.00 uur sprak Koning Willem Alexander het Nederlandse volk toe in 

verband met het coronavirus. In een toespraak als deze is het heel mooi om te horen wat de kracht, 

invloed en betekenis van positieve en/of negatieve woorden is in het communiceren van een 

boodschap die door 6,7 miljoen mensen is bekeken. Hieronder staan enkele reacties op de rede van 

de Koning. 

 

# Ga op youtube  naar de toespraak van de Koning en beluisterd deze in z’n geheel. (6 min.)  

https://www.youtube.com/watch?v=BsJnc_3Fp6M 

Opdracht: Welke woorden en/of zinnen door de Koning uitgesproken zijn: 

 Waarschuwend 

 Appellerend (roept mensen op om iets in acht te nemen!) 

 Bezorgd 

 Troostvol 

 Hoopgevend 

 Vriendelijk 

 Dankbaar 

  

Schrijf de woorden achter de rij zoals hierboven genoemd.  

 

Opdracht: welke rode draad was dominant (overheersend) in de rede van de Koning? De 

waarschuwende, de appellerende, de bezorgde of de hoopgevende lijn? Verklaar je antwoord. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsJnc_3Fp6M

