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week 12 – 16 maart 2020 – tekst niveau AA 

Het coronavirus in Nederland 
 
Alle scholen zijn dicht. 1 
Dat komt door het coronavirus. 2 
Nog nooit is zoiets gebeurd in Nederland. 3 
En er zijn nog meer maatregelen genomen. 4 
 
Over de hele wereld 5 
Het coronavirus is erg besmettelijk. 6 
Mensen geven het virus aan elkaar door. 7 
Het virus is er al een paar maanden. 8 
Het begon in China. 9 
Daar werden steeds meer mensen ziek. 10 
Het virus ging steeds verder. 11 
Het heeft zich over de hele wereld verspreid. 12 
In heel veel landen hebben mensen nu het virus.  13 
 
Maatregelen 14 
Ook in Nederland hebben mensen het virus. 15 
Het virus mag zich niet verder verspreiden. 16 
Daarom waren er al maatregelen genomen. 17 
Zoals: was je handen regelmatig met water en zeep. 18 
Maar er zijn toch meer mensen ziek geworden. 19 
Daarom zijn er nu strengere maatregelen. 20 
De scholen zijn dicht. 21 
En sportclubs, cafés en restaurants zijn gesloten. 22 
En mensen moeten thuiswerken, als dat kan. 23 
Zo moet de verspreiding van het virus stoppen.  24 
 
Wat kun je zelf doen? 25 
Je hebt nu geen vakantie. 26 
Maar je kunt toch drie weken niet naar school. 27 
Dat is een lange tijd. 28 
Kinderen krijgen daarom werk van school. 29 
Dat kunnen ze thuis doen. 30 
Jij moet waarschijnlijk ook thuis werk van school doen. 31 
Zo mis je niet al te veel. 32 
Ben je bang dat je je toch gaat vervelen? 33 
Bel of app dan wat vaker. 34 
Of maak een tekening. 35 
Sommige mensen zitten ziek thuis. 36 
Zij mogen geen bezoek ontvangen. 37 
Voor die mensen kun je ook iets doen. 38 
Wat zou je voor hen kunnen doen?  39 

Bron: jeugdjournaal.nl, rijksoverheid.nl, rivm.nl, ad.nl 

 

 

En er zijn nog meer maatregelen genomen. 

maatregelen nemen = regels maken die ervoor zorgen dat iets goed komt 

De klassen blijven leeg 
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