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KeRNdoeLeN 
Kerndoelen volgens SLO 

De onderstaande kerndoelen komen in het lespakket Weet wat je eet! aan bod. Per les worden nog specifieke lesdoelen 

benoemd. 

34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke   en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 

39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.  

40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende  planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren 

hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 

41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en  mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. 
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  INLeIdINg 
Via een actief lespakket leren de leerlingen wat gezonde voeding is. Wat is een gezonde hoeveelheid om te eten? Waarom 

zijn suikers zo ongezond en wat doen ze met ons systeem? De leerlingen worden aangespoord om na te denken over voeding. 

Biologisch geteelde groentes en fruit zijn voedzaam en lekker. Bewust maken van het plezier dat je beleeft aan een gezonde 

leefstijl en het telen van je eigen groentes. Dit kan ook als je geen tuin hebt. 

Het lespakket bestaat uit 4 lessen: 

Les 1 De suikertuin met opdracht, door leerkracht.  

Les 2 De biomoestuin met opdracht, door leerkracht. 

Les 3 Laat je de film  “Weet wat je eet “ zien.  

Les 4 Bezoek biologische moestuin, Volkstuin aan de Kokkestraat in Etten-Leur. 

opzet eN Inhoud  
 

Dit vind je op   https://koepel-etten-leur.nl/weet-wat-je-eet/   

 

Lesbrief voor leerkrachten ( PDF document ). 

Les 1 Suikertuin                    ( PowerPoint ).  ( Start diavoorstelling en kies vanaf het begin. Dan de gebruiken ) 

Les 2 Biomoestuin inclusief maken moestuinfles ( PowerPoint )  

Les 2 Groenten boekje. ( PowerPoint ) 

Les 3 Film van grond tot mond ,weet wat je eet ( MP 4 ). 

Evaluatieformulier ( Word document ). 

 

Organisatie 
Lees de lesbrieven van te voren goed door en zorg dat alle materialen voor de les aanwezig zijn. Voor les 1 en 2 is het 

nodig dat de leerlingen in groepjes samenwerken. Je neemt samen met de klas het bijpassende boekje door en ze maken 

de opdrachten. Je maakt hiervoor een werkschema. Je doet de lessen klassikaal op het Digibord. De opdrachten doen de 

leerlingen in groepjes (  5-6 ). In les 2 gaat de gehele groep leerlingen een eigen moestuinfles maken. Iedere leerling 

neemt een petfles  en hulpmateriaal mee van thuis.  Zorg eventueel voor hulpouders, zodat de leerlingen voldoende hulp 

kunnen vragen. De leerlingen gaan dan na jouw instructie met hun groepje aan het werk.   

Gedurende de maand juni en juli kunnen afspraken worden gepland voor het bezoek aan de moestuin in Etten-Leur. Dit  

kun je via de planner van KOEPEL regelen.  

De lessen 
 

Les 1 

Gegeven door de leerkracht. 

De suikertuin, de leerlingen werken in groepjes in de les samen aan de suikertuin op het digibord. Ze lezen de lesstof en 

bereiden de opdracht behorend bij deze les voor en werken deze uit. 

Les 2 

Gegeven door de leerkracht. 

De biomoestuin, de leerlingen werken in groepjes in de les samen aan de biomoestuin op het digibord. Aan het einde maken 

de leerlingen de moestuinfles, nemen het groentenboekje door en maken de opdrachten. 

Les 3 

Bekijk de film Van grond tot mond op het digibord. 

https://koepel-etten-leur.nl/weet-wat-je-eet/
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Les 4 

Lokatiebezoek aan de biologische moestuin met leerkracht. 

 De leerlingen bezoeken in deze les de biologische moestuin aan de Kokkestraat  in  Etten-Leur en krijgen hier een potje, 

compost en zaadjes mee. Doe samen met de groep de proef met zaadjes op pagina 7 van het biomoestuinboekje. 

 

 

 

  LeS 1:   

    De suikertuin  
      Gegeven door de leerkracht. 

Korte lesinhoud 

Met als uitgangspunt gezond eten, gaan de leerlingen kijken en  onderzoek doen naar verborgen suikers in eten. De 

leerlingen krijgen informatie over koolhydraten en suikers. Wat doen die suikers met ze en hoe ontdekken de leerlingen 

verschillende suikers in het eten.  Doordat de leerlingen zelf producten van de ontbijttafel gaan bekijken leren ze op een 

actieve manier onderzoek doen naar verborgen suikers. 

Kern 

Hoe werkt ons stofwisselingssysteem en wat voor invloed hebben suikers hierop. Bewust worden van verborgen 

suikers en  leerlingen laten zien dat deze minder gezond voor ons zijn.  Belang van gezonde voeding.  

Lesdoelen 

• De leerlingen weten wat suikers en koolhydraten zijn. 

• De leerlingen zijn in staat voedingstoffen uit ontbijtproducten te herkennen. 

  

Benodigdheden 

• Suikertuin boekje Weet wat je eet! 

• Ontbijtproducten (per groepje 5 of 6 producten). 

• Pen en papier. 

Ruimte 

Klaslokaal 

Tijd 

• 25 minuten om de stof door te nemen. 

• 20 minuten lesopdracht onderzoek verpakkingen. 

• 5 minuten reflectie/nabespreking. 

Voorbereiding door leerkracht. 

• Je deelt de leerlingen in ,in groepjes van 5 tot 6 leerlingen. 

• Je bespreekt het suikertuinboekje klassikaal . Eventuele aanvullingen kunnen ook worden opgezocht of getoond via 

digibord. 

 

 

• Zorg ervoor dat iedere leerling een ontbijtproduct van thuis meeneemt voordat deze les gegeven wordt.     

• Ter voorbereiding is het prettig als je al bespreekt met de leerlingen welke producten ze mee kunnen nemen. 
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    Inleiding 
     De leerkracht geeft een inleiding in het thema De suikertuin. 

Suiker, wie lust het niet? We eten gemiddeld wel 40 kilo suiker per jaar. Al snoepend en in de thee, maar ook veel van die 

suikers  zitten verstopt in je eten. Onbewust eet je ze! Er bestaan ook suikers die dik in orde zijn, zoals de natuurlijke 

suikers in fruit. 

Weet wat je eet! Deel 1 De suikertuin gaat over suikers in het eten. In deze les leren de leerlingen alles over verborgen 

of toegevoegde suikers en natuurlijke suikers. Wat zijn dat, verborgen suikers en wat doet het voor je lichaam en 

gezondheid? We eten deze ongezonde  suikers en andere toevoegingen dagelijks in ons eten. Vaak gaat eten vanzelf en 

verdwijnt er van alles in je mond. De leerlingen gaan kijken naar de verschillende voedingstoffen in hun eten. Welke zijn 

er toegevoegd en welke voedingstoffen zijn puur en echt? Na het lezen en uitwerken van de verschillende opdrachten 

weten de leerlingen alles over suikers in het eten en kunnen ze aan iedereen vertellen wat gezond is. 

Kern 

Je start les 1 en neemt het suikertuinboekje door.  

Aanvullende informatie over verborgen suikers is te vinden op internet.  

De verschillende onderdelen over koolhydraten, stofwisseling, suikers, overtollig gewicht en het ontdekken van de 

verborgen suikers komen hierbij aan bod. Als de leerlingen alle informatie hebben doorgenomen maken ze de opdracht op 

pagina 8, 9, 10 en 11 van het suikertuinboekje. Het onderzoek naar verborgen suikers op de voorverpakte ontbijtproducten 

kan beginnen. 

De leerlingen bekijken het etiket zorgvuldig en schrijven eerst de voedingstoffen op die ze meteen herkennen. Laat de 

leerlingen samen zoeken naar stoffen die ze nog niet kennen. 

Informatie over deze stoffen kunnen de leerlingen opzoeken op internet.  

De leerlingen maken een complete lijst met voedingstoffen die in de voorverpakte ontbijtproducten zitten. Achter elke stof 

noteren ze wat het is en waar de voedingstoffen bij horen. Zijn het natuurlijke stoffen of verborgen suikers? 

 

Reflectie  

Bespreek hierna met de hele groep welke stoffen de leerlingen zijn tegengekomen. Was het, voor de leerlingen, moeilijk te 

achterhalen welke stoffen er in de ontbijt producten zitten. Hebben de leerlingen ook stoffen ontdekt die heel natuurlijk 

zijn. Welke vorm hebben deze stoffen? Wisten de leerlingen dat er verborgen suikers in hun eten zit? Vraag ook aan de 

leerlingen of ze hier nu meer op gaan letten? 

 

   LeS 2: 

De biomoestuin 
Gegeven door de leerkracht. 

Korte lesinhoud  

De leerlingen krijgen informatie over biologisch tuinieren en wat hier bij komt kijken. Het belang van bijen voor ons 

ecologisch systeem wordt besproken. 

Kern 

Bewust worden van ons ecologisch systeem en het belang van biologisch tuinieren en de invloed van bijen hierop. 

Wat betekenen biologische groenten voor de gezondheid van het lichaam?   
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Lesdoelen 

• De leerlingen weten wat biologisch tuinieren is. 

• De leerlingen zijn zich bewust van het belang van bijen voor ons ecologisch systeem.  

• De leerlingen zijn in staat om verschillende groenten en hun kenmerken te onderscheiden. 

Benodigheden 

• Biomoestuinboekje . 

• Moestuin fles maken kaart opdracht 2. 

• Papier, potlood, mesje , petfles ,tape , touw en kleurpotloden voor de opdrachten. 

Ruimte 

• Klaslokaal 

Tijd 

• 20  minuten om de stof door te nemen. 

• 30  minuten moestuinfles maken. 

• 30 minuten om het groenteboekje door te nemen en de opdrachten te maken. 

 

Voorbereiding door leerkracht 

• Je deelt de leerlingen in, in groepjes van 5-6 leerlingen 

.    Je bespreekt het biomoestuinboekje op het digibord. Eventuele aanvullingen kunnen worden opgezocht of  

     getoond via het digibord. 

 

Inleiding 
De leerkracht geeft een inleiding in het thema De biomoestuin.. 

Biologische voeding is puur en onbewerkt en groeit op een  rustige natuurlijke manier. Het is hierdoor gezond voor je 

lichaam en organen. Proef het zelf, biologische groenten hebben meer smaak! 

Het boekje De Biomoestuin is het tweede deel van het  lespakket Weet wat je eet! In het eerste boekje hebben de 

leerlingen geleerd dat suikers en verborgen suikers minder gezond zijn voor het lichaam.  

 

Ook weten ze nu welke voedingsstoffen er bijvoorbeeld in  pindakaas zitten. In dit boekje wordt verteld wat biologisch  

moestuinieren is. De bijen leveren een onmisbare bijdrage aan het groeiproces van onze groenten. Ze zijn een onderdeel 

van het ecologisch systeem, maar wat is dat precies? Smaken biologische groenten lekker? Wat heeft je lichaam eigenlijk 

nodig? Op al deze vragen krijgen de leerlingen antwoord, als ze dit deel van het lespakket Weet wat je eet! lezen en alle 

opdrachten  maken. 

    

     Kern  
Je start les 2 en neemt het boekje De biomoestuin door. 

Je kunt eventuele onduidelijkheden aan de leerlingen uitleggen. Voor meer verdieping in het onderwerp kunnen de 

leerlingen kijken op internet.  

De verschillende onderdelen over biologisch tuinieren, het ecologische systeem en het belang van bijen in dit systeem 

worden besproken. Als ze alle informatie hebben doorgenomen maken de leerlingen de opdracht 2, moestuinfles maken, 

op pagina 8 van het biomoestuinboekje.  

Dit gebeurt gezamenlijk in de klas. Er kan eventueel een beroep op hulpouders worden gedaan. Vertel een paar dagen voor 

het maken wat de leerlingen van thuis mee moeten brengen. 

Bespreek daarna het groentenboekje en doe de opdrachten. 

 

LeS 3:  
Vertoon de film “van Grond tot mond” ( duur+/- 8 minuten ) tip: download de film eerst op je laptop. Zeker bij 

ouder materiaal loopt de film dan zonder stotteren. 
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LeS 4:   

Bezoek biologische moestuin 
Op locatie, begeleiding leerkracht. 

Korte lesinhoud 

Je gaat met de groep een biologische moestuin in de Kokkestraat te Etten-Leur bezoeken. Hier krijgen de leerlingen een 

rondleiding. Aan het einde van het bezoek krijgt elke leerling een pakketje mee om zelf in de klas op biologische wijze een 

zaadje te zaaien en vervolgens te zorgen dat er een kropje sla wordt opgekweekt. 

Lesdoelen 

• De leerlingen weten hoe groenten groeien. 

• De leerlingen zijn in staat om zaadjes te zaaien in compost. 

Ruimte 

De les vindt plaats op een Volkstuin aan de Kokkestraat in Etten-Leur. 

Lokatieadres: Vereniging voor volkstuinen Etten-Leur, 

                        Kokkestraat in Etten-Leur.  

Contactpersonen: Kees Naalden  mail Keesnaalden@casema.nl 

                                 Louis Boumeester mail louis.boumeester@ziggo.nl 

 

Tijd 

• 30 minuten ( denk aan reistijd naar de biologische volkstuin). 

Voorbereiding door leerkracht. 

• Zorg voor vervoer naar de Volkstuin en voldoende begeleiding door volwassenen. 

• Verzamelen bij de ingang van de Volkstuin aan de Kokkestraat. 

Inleiding 
Jullie worden opgevangen door een van de contactpersonen van de biologische moestuin Etten-Leur.  Een van hen  geeft 

een inleiding van deze les. Het programma op de volkstuin wordt begeleid door mensen van de volkstuin. Er is ruimte om 

rond te kijken, vragen te stellen en te zien hoe groenten en fruit groeien aan planten en bomen.  

Kern ( terug op school of thuis ) 

De leerlingen gaan hun potjes vullen met een kokos tablet. Daarna vol gieten met water tot de rand. 1 dag laten staan in 

een schaaltje ( anders loopt de boel onder water). Na 1 dag is het water opgezogen door de tablet en kan er  gezaaid 

worden. De potjes , tabletten en zaadjes krijgen ze op de biologische moestuin. Als alle zaadjes zijn gezaaid gaan de 

leerlingen de proef doen die staat beschreven op pagina 7 van het biomoestuinboekje. De leerlingen verzorgen de 

zaadjes gedurende enkele dagen (afhankelijk hoe snel de zaadjes ontkiemen) in de klas. 

Bij het experiment is het belangrijk dat er verschillen zijn in warm/ kou, wel water geven/ geen water geven en licht 

/donker. Doe de proef in de klas, met bijvoorbeeld drie flessen. 

De zaadjes in deze drie flessen worden onthouden van licht, warmte en water. 

Alle andere flessen worden goed verzorgd. 

 

 

Reflectie 
  
Je bespreekt met de groep aan het einde van de proef met de zaadjes hoe het proces is gegaan. De volgende 

reflectievragen kun je hierbij stellen. Wat is de leerlingen opgevallen? Wat is er voor nodig om zaadjes te laten ontkiemen. 

Wat vonden de leerlingen van het project? Zijn ze zich meer bewust van wat ze eten? 

 

mailto:Keesnaalden@casema.nl
mailto:louis.boumeester@ziggo.nl
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  Wat je moet weten als je naar de volkstuin gaat: 
 

-Het bezoek duurt ongeveer 30 minuten. 

-Zorg dat je op tijd bent. 

-De juf of meneer maakt groepjes van 5-6 leerlingen. 

-Doe niet je beste kleren aan.  

-Luister naar de vrijwilligers in de tuin.  

-Blijf op de paden. Ga niet zonder toestemming de tuinen in. 

-Je mag gerust vragen stellen. 

-Het bezoek aan de tuin is geheel voor eigen risico. 

-Als je overhoopt niet kunt laat het op tijd weten. Bel dan, 

  liefst minimaal 1 dag voor je bezoek, naar Louis Boumeester 0623299660 

 

 

 

 

tIpS eN IdeeëN  
Extra materiaal 
• Bijhouden van een eetdagboekje gedurende minimaal één week, 

• pagina 10. van  De Suikertuin. 

• Maken van fruitijsjes, volgens recept in De suikertuin   pagina 11. 

Enkele titels van websites 
www.makkelijkemoestuin.nl www.suikerwijzer.nl 

coLoFoN 
Weet wat je eet! Natuur- en milieueducatie 

Groep 7 en 8 PO, gemeente Etten-Leur 

Opdrachtgever 
Hanne Poos KOEPEL, Etten-Leur 

Concept, ontwerp en illustraties 
Aangepast door Louis Boumeester in 2021. 

 Logistiek en planning 

Logistiek & Planning Weet wat je eet! 

Planner van KOEPEL 


