
Corona in verschillende landen

Categorie Keuzes
Titel Corona in verschillende landen - Corona yn ferskate lânnen - Corona in various countries

Doelstelling Met deze activiteit onderzoeken de leerlingen zelf wat de impact van de coronacrisis is 
in verschillende landen. 

Groep(en) Onderbouw 
Vak Zaakvak: Geschiedenis, Burgerschap
Duur 3 lessen
Link met curriculum Verbonden aan thema: Corona
Talen Fries, Nederlands, Engels
Link met FREPA Kennis over culturele diversiteit
Vaardigheden Luisteren, lezen, spreken, schrijven
Theoretische 
onderbouwing Taalbewustzijn, optioneel: CLIL

Beschrijving 
activiteit

In deze activiteit wordt gekeken wat de coronacrisis in verschillende landen betekent 
heeft, vanuit 3 perspectieven: geschiedenis, gezondheidszorg en burgerschap. 

Les 1:
Stap 1 (5 minuten) 
De docent vertelt het doel van de komende 3 lessen: de leerlingen onderzoeken zelf wat 
de impact van de coronacrisis is in verschillende landen. De leerlingen kiezen zelf een 
land waar zij een poster over gaan maken. Dit mag elk land zijn behalve Nederland. 

Stap 2 (20 minuten):
De docent geeft uitleg bij het eerste deel van PowerPoint presentatie “Corona In 
Verschillende Landen” over de geschiedenis van pandemieën (zie informatie in 
PowerPoint presentatie “Corona In Verschillende Landen”). 

Stap 3 (20 minuten):
De leerlingen beginnen aan hun poster. In het midden schrijven zij groot “De corona 
crisis in <naam van gekozen land>”. Met behulp van een laptop/computer zoeken zij op 
of hun land eerder te maken heeft gehad met pandemieën, zoals degene waarover de 
docent net heeft verteld. Zij tekenen/schrijven relevante informatie op hun poster. 
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Les 2:
Stap 4 (5 minuten):
De docent vertelt kort het thema van deze les: corona en gezondheidzorg. Hij vraagt 
waaraan de leerlingen moeten denken, en geeft eventueel zelf wat suggesties, zoals: IC-
capaciteit, niezen in je elleboog, handen ontsmetten, risicogroepen. 

Stap 5 (20 minuten): 
De docent vertelt over de gezondheidszorg en corona met behulp van het tweede deel 
van PowerPoint presentatie “Corona In Verschillende Landen” en geeft wat voorbeelden 
over wat er in Nederland is gebeurd. De leerlingen worden ook gevraagd naar hun eigen 
ervaringen.

Stap 6 (20 minuten):
De leerlingen gaan verder met hun poster. Met behulp van een laptop of computer 
zoeken zij informatie over hoe het ging met corona de gezondheidszorg van hun 
gekozen land. Bijvoorbeeld: heeft het land een instelling zoals het RIVM? Wat voor 
regels waren er in de lockdown? Hoeveel besmettingen en doden zijn er gemeld in dit 
land? Wat gebeurde er in de ziekenhuizen en op de IC’s? 

Les 3:
Stap 7:
De docent vertelt kort het thema van deze les: corona en de economie. Hij vraagt 
waaraan de leerlingen moeten denken, en geeft eventueel zelf wat suggesties, zoals: 
sluiten van horeca, huizenprijzen, financiële steun van de overheid.

Stap 8 (20 minuten): 
De docent vertelt over de economie en corona met behulp van het derde deel van 
PowerPoint presentatie “Corona In Verschillende Landen” en geeft wat voorbeelden 
over wat er in Nederland is gebeurd. De leerlingen worden ook gevraagd naar hun eigen 
ervaringen.

Stap 9 (20 minuten):
De leerlingen gaan verder met hun poster. Met behulp van een laptop of computer 
zoeken zij informatie over hoe het ging met corona en de economie van hun gekozen 
land. Bijvoorbeeld: welke sectoren zijn er gesloten geweest in de lockdown? Is het een 
toeristisch land en heeft het problemen gehad met het gebrek aan reismogelijkheden? 
Mochten mensen zich verplaatsen? Geeft de overheid financiële hulp aan bedrijven of 
sectoren die in moeilijkheden zitten? 

Stap 10 (5 minuten):
De docent rond de les af. De posters worden opgehangen in het lokaal. Indien ze nog 
niet af zijn, maakt de leerling het thuis af en wordt het de volgende les opgehangen.

Materialen

• PowerPoint presentatie “Corona In Verschillende Landen”
• A3 papier
• Potloden / stiften 
• Schaar en ander knutselmateriaal

Corona in verschillende landen

http://holi-frysk.nl/lesmateriaal/bijlages/20_HF_Les_Corona_In_Verschillende_Landen_Presentatie_NL.pptx

