
 

 Lessuggesties voortgezet onderwijs © Stichting Nieuws in de klas 

 

 

 

 

Ideeën voor Coronasamenleving  

Voorbereiding:  
▪ Zorg voor voldoende dag- en 

weekbladen en de beschikbaarheid van 
nieuwssites.  

▪ Bestel kosteloos nieuwstitels op papier 
of digitaal met de Nieuwsservice. 

 
Waar in deze lessuggestie wordt samengewerkt 
kan ook individueel gewerkt worden in geval van 
afstandsonderwijs. 

Onderwijsniveau: Voortgezet 
onderwijs 
Vak: Nederlands/ maatschappij vakken 
Lesduur: 50 minuten 
Leerdoel: leerlingen denken na over 
de wereld om hen heen en de invloed 
van het nieuws over corona op de 
samenleving 
Werkvorm: samenwerken in 
tweetallen en klassikale discussie 

 
Introductie (10 minuten) 
Leg uit dat deze les bedoeld is om na te denken over de wereld om je heen en de invloed 
van het nieuws over corona. Bekijk de oproep van Premier Rutte aan jongeren bij RTL 
Nieuws. Hij geeft een compliment en doet een oproep. 
Maak een woordenwolk waar de anderhalve-meter-samenleving invloed heeft op het 
leven van leerlingen (school, vakantie, sport, musea, winkels, etc). 
 
Kern (20 minuten) 

▪ Verdeel nieuwsmedia (op papier of digitaal via de Nieuwsservice) over de 
leerlingen en laat ze in tweetallen in 1 nieuwstitel (AD of Volkskrant, Telegraaf, 
etc.) nieuws verzamelen over corona en de anderhalvemetersamenleving.   

▪ Ieder tweetal maakt een eigen top 5 van problemen en/of oplossingen en noteert 
deze. 

 
Afsluiting (20 minuten) 

• Inventariseer de resultaten en maak een lijst belangrijkste problemen en 
oplossingen.  

• Koppel de resultaten aan de woordenwolk. Zijn er oplossingen gevonden die 
leerlingen ook kunnen gebruiken of tegenkomen.  

• Hebben leerlingen eigen ideeën opgedaan of zijn er oplossingen genoemd die 
niet goed werken. Wat zijn mogelijk oplossingen in de eigen omgeving. 

• Als u in klassikale setting lesgeeft kunt u met de klas over genoemde oplossingen 
discussiëren.  

  
Differentiatie 

▪ Laat leerlingen een ontwerp maken voor beschermingsmiddelen of inrichting van 
een plaats uit de woordenwolk 

▪ Stuur een ingezonden brief naar een nieuwstitel of schrijf een reactie op een 
ingezonden brief dat jongeren niet meedenken of artikel in het NRC 

▪ Stuur ideeën aan onder andere het LAKS via generatieaanzet.nl   
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