Gevolgen van het coronavirus
Zoals je in de vorige tekst over het coronavirus hebt
gelezen, zijn er vanuit de overheid verschillende
adviezen en maatregelen genomen om de verspreiding
van het virus tegen te gaan. Maar wat betekenen deze
regels voor kinderen, volwassenen en ouderen? Dat
gaan we vandaag bekijken.
Zoals minister-president Rutte op het nieuws heeft verteld, mogen er geen scholen
meer open zijn. Dat betekent dat kinderen ook niet meer naar school kunnen. Maar
hoe moet het dan met het schoolwerk? De meeste meesters en juffen maken voor
elke leerling een pakketje met leerwerk klaar. Daarbij zit een schema met wat je
iedere dag precies kunt doen. Waarschijnlijk heb jij dit ook!
Voor de kinderen in groep 8 is er nog een extra regel gekomen. Normaal moeten
kinderen in groep 8 in april de CITO eindtoets maken. Door het aantal foute
antwoorden kan de juf of meester dan kijken welk soort onderwijs op de middelbare
school dan bij je past. De tijd voor deze toets oefenen de kinderen uit groep 8 heel
veel hiervoor. Omdat ze nu geen school hebben, is er besloten dat ze deze eindtoets
niet meer hoeven te maken!
Voor volwassenen, zoals je papa en mama, heeft het virus weer andere gevolgen.
Als ze normaal ergens werken, bijvoorbeeld op een kantoor, dan mag dat niet meer.
Het is beter om vanuit je eigen huis het werk te doen. Het lijkt wel een beetje op wat
jij voor school moet doen, dat is ook thuis werken. Alleen moeten volwassenen dan
niet aan school werken, maar aan hun echte werk.
Misschien heb jij ook wel een opa en oma. Zijn ze al erg oud? In de vorige tekst over
het coronavirus stond al dat het beter was om niet naar oudere mensen te gaan.
Voor hen is het virus erg gevaarlijk. Maar… ze zijn wel erg alleen als er niemand
meer langs mag komen! Op het nieuws kwamen allerlei berichten over de
eenzaamheid van ouderen voorbij. Er werden
ook een paar dingen verteld, die je kon doen
om oudere mensen zich minder alleen te
laten voelen. Bijvoorbeeld door een kaartje of
een tekening naar je opa, oma, ouder
buurvrouw of wie dan ook te sturen! Dan
voelen ze zich een stuk minder alleen. Doe jij
mee?

(378 woorden)

Lastige woorden
Overheid

Door de mensen in Nederland zijn een aantal personen gekozen
om te beslissen over Nederland. Deze mensen vormen samen
de overheid.

CITO eindtoets

De overheid heeft aan Cito, een groep mensen die toetsen
maken, de opdracht gegeven om voor groep 8 een eindtoets te
maken. Deze is in heel Nederland hetzelfde. Op deze manier kan
de overheid de resultaten goed met elkaar vergelijken en kunnen
de juffen en meesters goed zien wat een leerling wel en niet kan.

Middelbare school De school, waar je heengaat na de basisschool.
Volwassenen

Mensen die 18 jaar of ouder zijn en zelfstandig beslissingen
kunnen en mogen maken, zonder zeggenschap van ouders.

Eenzaamheid

Als je erg alleen bent of je erg alleen voelt.

Oude mensen mogen nu geen
bezoek meer krijgen en proberen het
samen nu gezellig te maken.

Kinderen moeten hun schoolwerk nu
zelf thuis doen.

Veel volwassenen moeten nu verplicht
thuis werken om verspreiding van het
virus tegen te gaan.

