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Vaccinatie in een kinderboek

LEERDOELEN
1
2

Je kunt aan onderbouwers uitleggen wat vaccinatie is en wat er gebeurt in je lichaam zodra je een vaccin
krijgt ingespoten.
Je snapt de volgende begrippen: witte bloedcel, antistof, antigeen, geheugencel en immuun zijn.

De komende jaren krijgen eerste en tweedeklassers een oproep om zich te laten vaccineren tegen Meningokokken A,C,W en Y. Daarnaast krijgen jongeren vanaf 12/13 jaar een HPV-vaccinatie aangeboden. Misschien heb
je zelf een broertje of zusje die één van deze oproepen heeft gekregen. Als het goed is weet je hoe een vaccin
werkt en hoe een vaccin gemaakt wordt. Je mag jezelf een vaccinatie-expert noemen. Daarom ga je op een
heldere manier aan de onderbouwers uitleg geven over vaccinatie.

Wat ga je doen?
Je maakt een voorlichtingsboekje in jip-en-janneketaal. In dit simpele boekje leg je op een eenvoudige manier
uit hoe een vaccinatie werkt en wat er gebeurt in je lichaam. Gebruik simpele tekst en maak duidelijke tekeningen, net zoals bijvoorbeeld in een nijntje-boekje.
l Je werkt hiervoor in tweetallen.
l Je kiest het onderwerp van je verhaal: de HPV of de Meningokokken A,C,W en Y vaccinatie.
l Het boekje is een half A4’tje groot en bestaat uit minimaal negen plaatjes en tekstjes en maximaal dertien
plaatjes en tekstjes.
l Er moet in het boekje minimaal een kinderfiguur voorkomen.
l De volgende termen moeten in je verhaal voorkomen en op een eenvoudige maar begrijpelijke manier worden
uitgelegd:
- Virus of bacterie
- Antistof
- Antigeen
- Geheugencellen
- Witte bloedcellen
- Immuun
l Op iedere pagina staat een aantrekkelijke illustratieve afbeelding bij de uitleg.
l Iedere tekst bestaat uit maximaal drie korte zinnen. Gebruik simpele taal geschikt voor kinderen (jip-enjanneketaal). Voorbeelden hiervan kun je op internet vinden.
l Zorg voor een mooie voorkant met titel. Schrijf op de achterkant in twee zinnen een samenvatting van het
verhaal.
l En vergeet niet jullie namen op het boekje te zetten.
l Bonus: Als je alle tekst op rijm maakt ontvang je een bonuspunt.

Beoordeling
Jullie ‘vaccinatie kinderboekje’ wordt beoordeeld door de doelgroep van dit boekje, de eerste of tweedeklassers. Zij zullen met behulp van het beoordelingsformulier dat je aan het einde van deze opdracht ziet staan jullie
beoordelen. Tegelijkertijd zullen zij (hopelijk) veel plezier beleven aan het lezen van jullie boekje en snappen ze
nu beter hoe vaccins werken.
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1.
Kaft

0 punten

1 punt

o Ik heb een boekje

o Ik heb een boekje met

zonder kaft gekregen

o De voorkant van het
boekje miste een titel en
afbeelding

o Ik heb geen samenvatting gezien op de achterkant van het boekje

2.
o Ik vond het boekje er
Uiterlijk
niet mooi uit zien

o Het boekje ziet er onverzorgd uit (het is bijvoorbeeld verkreukeld)

3.
Uitleg

o Ik vind dat ze het niet
goed uitleggen

o Het is onduidelijk over
welke vaccinatie het
verhaal gaat

4.
Termen

In het boekje is deze term
niet genoemd:
o Virus of bacterie
o Antistof
o Antigeen
o Geheugencellen
o Witte bloedcellen
o Immuun

2 punten

kaft gekregen

o Titel en afbeelding
stonden erop maar vond
het niet zo’n goede titel

o Ik heb een samenvatting
op de achterkant van het
boekje gelezen

o Ik vond het boekje er
redelijk mooi uit zien

o Het boekje ziet er
redelijk verzorgd uit

o Sommige dingen leggen ze goed uit, maar
sommige dingen vind ik
minder goed uitgelegd

o Het wordt me ergens
in het verhaal duidelijk
over welke vaccinatie dit
verhaal gaat
In het boekje heb ik de
uitleg van deze term
gezien:
o Virus of bacterie
o Antistof
o Antigeen
o Geheugencellen
o Witte bloedcellen
o Immuun

o Op de voorkant van het
boekje stond een leuke
afbeelding die paste bij
het verhaal, een titel en
de namen van de makers

o Ik vond de samenvatting op achterkant een
goedlopende passende
samenvatting van het
verhaal

o Het boekje ziet er mooi
uit en is aantrekkelijk om
te gaan lezen.

o Het boekje ziet er goed
verzorgd uit

o Het is zo goed uitgelegd
dat ik het nu iemand
anders zou kunnen uitleggen en minstens een 8
zou halen voor een toets
hierover

o Het is mij vanaf het begin
van het verhaal duidelijk
waarover dit verhaal gaat

Op basis van de uitleg in
het boekje zou ik correct
kunnen uitleggen wat de
volgende termen betekenen (Ik zou op een toets
alle punten krijgen voor
deze uitleg)
o Virus of bacterie
o Antistof
o Antigeen
o Geheugencellen
o Witte bloedcellen
o Immuun

Totaal
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0 punten

1 punt

2 punten

5.
Verhaal

o Ik vond het verhaal erg

o Ik kon het verhaal

o Ik vond het verhaal soe-

6.
Lengte
van het
verhaal

o Het verhaal bestaat uit

van de hak op de tak en
niet soepel lopen

minder dan negen tekstjes en plaatjes of meer
dan dertien tekstjes en
plaatjes

redelijk volgen, de
teksten volgen elkaar
op in logische volgorde

o Het verhaal bevat negen
tot dertien tekstjes,
maar minder dan negen
of meer dan dertien
plaatjes

pel lopen, iedere pagina
vertelt een tekst die goed
aansluit op de vorige
pagina

o Het verhaal bestaat uit
juisten aantal tekstjes en
plaatjes, namelijk tussen
de negen en dertien
tekstjes en plaatjes

OF:
o Het verhaal bevat minder
dan negen of meer dan
dertien tekstjes maar wel
het juiste aantal plaatjes

7.
Lengte
verhaal
per
pagina

o Op iedere pagina is het
verhaal minder dan drie
zinnen of meer dan vier
zinnen.

8.
o Het verhaal is een
Originaopsomming van feiten
liteit
en niet leuk om te lezen

o Op iedere pagina is het

o Op iedere pagina is het

stuk tekst gemiddeld
drie tot vier zinnen. De
zinnen zijn erg lang.

stuk tekst drie heldere
zinnen

o Het verhaal is leuk
bedacht en is niet alleen
een opsomming van
feiten

o Het verhaal is erg leuk
en brengt op een goede
manier kennis over
vaccinatie over

Totaal

