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Inleiding
We zijn ons steeds meer bewust van het belang van onderwijs over gezond, duurzaam 
eten. De overheid doet hierbij een beroep op basisscholen. Veel scholen willen ook 
graag aan de slag met voedseleducatie. Er is lesaanbod in overvloed, maar hoe kies 
je? Hoe begin je en hoe kom je aan budget? Volgens Gea Oosterveld is het vaak de 
kunst om activiteiten die toch al op het rooster staan, net even anders vorm te geven. 
Zij stelde deze handleiding samen op basis van haar eigen ervaring als voedselcoach op 
verschillende basisscholen in en om Zutphen. 
Er is voor elke leerkracht wat wils: van uitgebreid koken met kinderen tot eenvoudig 
hapjes maken voor een ouderavond. Van een paar aardbeiplantjes in een pot, tot een 
eigen moestuin. Per leerjaar geeft ze suggesties die aansluiten bij de leerbehoefte van 
de groep. Op die manier maken kinderen gedurende de hele schoolperiode kennis met 
gezond eten, en ontdekken ze nieuwe smaken.
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“Het voedselonderwijs op onze school slaat 
bruggen tussen culturen.“ 
Chris Merkx, directeur van AZC school De Waaier.

“Ik wou dat ik al in groep 7 zat. Dan gaan 
we soep maken voor de hele school. Vet leuk!” 
Danny groep 5
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Stap voor stap beginnen
Dit hoofdstuk biedt een stappenplan voor voedseleducatie op je school. Als je op school 
leert koken, ruiken, tuinieren en proeven, neem je die ervaring de rest van je leven met 
je mee. Door in meerdere groepen activiteiten aan te bieden, lopen voedsellessen als 
een groene draad door het schoolleven van de leerlingen.

Stap 1  Zeg samen ja tegen voedseleducatie

Om voedseleducatie te laten slagen, is het nodig dat deze schoolbreed gedragen wordt. 
Niet	elke	leerkracht	hoeft	meteen	dolenthousiast	te	zijn.	Je	hoeft	ook	niet	direct	met	alle	
groepen te beginnen; als de wil er maar is. De ervaring leert dat als drie groepen een 
aantal activiteiten in een schooljaar oppakken, kinderen uit andere groepen gaan vragen 
of ze mee mogen doen. Leerkrachten die als eerste enthousiast beginnen, brengen hun 
plezier over op collega’s.
Om voedseleducatie te laten slagen op je basisschool is het belangrijk dat alle leerkrachten:
1 Het belang van voedseleducatie onderschrijven;
2 Aan de slag willen met lessen over gezonde voeding op hun school;
3 Bereid zijn dit samen te doen, ieder naar eigen kunnen en ruimte in het lesaanbod;
4 Voorstander zijn van ervarend leren.

-

5  redenen  voor  voedseleducatie  op  school

Er zijn heel veel redenen om voedseleducatie aan te bieden op de basisschool. 
Hier vind je alvast 5 goede argumenten.

1  Gezond eten zorgt voor gezonde kinderen 
Er is een direct verband tussen ons voedsel en onze gezondheid. Zo is ongezonde 
voeding een belangrijke oorzaak van obesitas en diabetes onder kinderen.

2  De school speelt een grote rol bij gezond eten 
Als kinderen jong gezond leren eten, is de kans groot dat zij dit de rest van hun 
leven blijven doen. Ouders spelen hierin een belangrijke rol, maar een actieve 
bijdrage van scholen is onmisbaar. Kinderen hebben namelijk belangrijke eet- 
momenten op school, zoals de lunch en het tienuurtje. Ook kunnen kinderen 
elkaar onderling stimuleren bij nieuwe dingen proeven.

3  Gezonde scholen presteren beter
Scholen die investeren in een goed eet- en beweegbeleid, plukken daar zelf 
de vruchten van. Leerlingen die gezond eten en genoeg bewegen, zijn fitter 
en kunnen zich beter concentreren. 

4  Er is volop ondersteuning en budget 
Het aanbod van lesmateriaal en projecten rondom gezondheid en voeding is 
enorm.	Jong	Leren	Eten,	Gezonde	School	en	Smaaklessen	zijn	enkele	van	de	
initiatieven die scholen stimuleren om de schoolomgeving gezond te maken. 
Ze bieden subsidie en heel veel lessuggesties.

5  Scholen die voedselonderwijs bieden zijn enthousiast
Kinderen zijn nieuwsgierig, en leren graag door zelf te doen en op onderzoek 
te gaan. Activiteiten als tuinieren en koken sluiten aan bij hun leerbehoefte. Zo 
vergroten ze al doende hun kennis over gezond, duurzaam voedsel en leren ze 
gezond en gevarieerd eten.
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Stap 2  Inventariseer wat je al doet 

Er is een grote kans dat jouw school al iets met gezond 
en duurzaam voedsel doet. Veel scholen gaan bijvoor-
beeld ieder jaar op bezoek bij een boerderij. Of ze 
houden een schoolpicknick of kerstontbijt. Maak van 
deze activiteiten eens een overzicht. Om welke groepen 
gaat het? Wanneer zijn deze activiteiten? 
Bekijk daarnaast welke thema’s je behandelt op school. 
Denk aan de seizoenen, afval en verspilling. Welke van 
deze thema’s kun je linken aan voedseleducatie? Om 
welke groepen gaat het? 

Stap 3  Bekijk de wensen en kansen

Inventariseer welke bijzondere dagen je in je school- 
programma hebt. Denk aan sportdagen, juffendagen 
of Valentijnsdag. Wellicht is hier een voedsel-educatieve 
activiteit aan te koppelen. Zo maak je nieuwe school- 
tradities die vanzelfsprekend bij je school gaan horen. 
Betrek ook ouders bij voedseleducatie door op bijeenkom-
sten gezonde hapjes te serveren die de kinderen hebben 
gemaakt. Zijn er nationale initiatieven waarbij je zou 
kunnen aansluiten? Bijvoorbeeld het Nationaal ontbijt 
of de Buitenlesdag. Is er een wens om te tuinieren met 
kinderen? En wat zijn dan de mogelijkheden? 

Tip   Zelf groente en fruit ver-

bouwen is een goede stimulans 

voor gezond eten. Van eigen 

worteltjes of tuinkers zul je 

beslist eens willen proeven. 
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September
De herfst begint Oktober

De dag van de duurzaamheid

November
Nationaal school-ontbijt

December
Kerstbraderie

Januari
Nieuwjaars-
wensen

Februari

Dikke truiendag
Valentijn

HERFST
WINTER

April

Nationale 

Buitenlesdag

Mei

Sportdag

Juni

Nationale 

Buitenspeeldag

Juli

Zomerfeest

LENTE

Stap 4  Overzicht van de activiteiten
Plaats alle bestaande en gewenste activiteiten in een jaaroverzicht. Begin bij sep-
tember en eindig bij juli. Vermeld bij de bestaande activiteiten welke groepen al 
meedoen. Het is niet erg als je lijst lang wordt. Later kun je schrappen en kiezen.

ZOMER

Maart

Nationale pannen-
koekendag
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Houd het simpel 

Op internet vind je heel veel informatie. Om het 
overzichtelijk te houden, verwijzen we in deze 
handleiding naar slechts drie sites. Daar vind je 
alles wat je nodig hebt om didactisch verant-
woord voedselonderwijs aan te bieden. 

•	 Op	de	site	van	jonglereneten.nl staan drie  
 hele handige brochures: Tips voor boerde- 
 rijbezoek, Gezond en duurzaam koken  
 met kinderen en Moestuinieren met 
 kinderen. Klik hiervoor op publicaties in
 de grijze balk onderaan de site.  

•	 Op	smaaklessen.nl vind je alle smaaklessen 
 en smaakmissies op het lesportaal Chef!  
 Wanneer je gebruik wil maken van de smaak- 
 lessen die we in deze handleiding noemen,  
 moet je eerst een account aanmaken. 

•	 Op	makkelijkemoestuin.nl lees je hoe je 
 op een speelse en makkelijke manier je  
 eigen groente en kruiden verbouwt. Het 
 kan niet mislukken.

Tips

•	 Jong	Leren	Eten	heeft	een	handige	rekenhulp,	de	Activiteitenmatrix. Hiermee kun 
 je begroten hoeveel geld je nodig hebt voor je lessen. 
 Wil je een keer een grote investering doen? Bijvoorbeeld een moestuin aanleggen of 
 een keukenkast op wieltjes kopen? Bied dan meerdere groepen dezelfde soort 
	 activiteit	aan.	Laat	bijvoorbeeld	meerdere	groepen	kokkerellen.	Je	kunt	dan	de	bud- 
 getten van meerdere groepen samenvoegen tot één groot bedrag. 

•	 Is	er	een	winkel	in	de	buurt	die	jouw	school	wil	steunen?	Bijvoorbeeld	met	compost		
 of korting op gereedschappen. 

•	 Informeer	eens	bij	je	gemeente	en	je	regionale	GGD	welke	mogelijkheden	zij	bieden		
 voor ondersteuning van voedseleducatie.

Stap 5  Kies en koppel de activiteiten aan groepen

Stap 5 wordt het begin van een voedseleducatieplan voor 
je school. Alle vorige stappen komen hier samen: je 
inventarisatie van wat je al doet aan voedseleducatie 
en van activiteiten/evenementen die jouw school jaarrond 
organiseert. En natuurlijk de wensen die je hebt geno-
teerd. Nu kies je uit welke evenementen en thema’s je 
wilt koppelen aan voedsellessen in de verschillende jaar-
groepen. Bijvoorbeeld: avondvierdaagse: groep 4 maakt 
gezonde smoothies en krijgt les over gezond bewegen 
en eten. Al doende kom je tot een overzicht voor de hele 
school. Bekijk ook het voorbeeld op pagina 12.
Het is belangrijk dat je rekening houdt met de ontwikke-
lingsfase en belevingswereld van de kinderen. Zo valt er 
voor een kleuter genoeg te beleven in het klaslokaal en 
het schoolplein. Voor een achtjarige is de wereld alweer 
een stukje groter, en wordt ook de buurt belangrijk. 
Twaalfjarigen betreden de wijde wereld. 

Hoe kies je?
Kijk wie je kinderen zijn. Heb jij leerlingen die klein be-
huisd zijn en weinig buitenleven meemaken? Dan is het 
extra leuk om met kinderen naar een boomgaard te gaan, 
of te tuinieren. Moestuinieren betekent je energie kwijt 
kunnen, scheppen, schoffelen en al doende ontdekken 
hoe planten groeien.
Heb je weinig budget? Wees creatief! De smaaklessen 
zitten didactisch goed in elkaar en zijn heel betaalbaar. 
Dit komt omdat ze niet altijd met echte levensmiddelen 
werken, maar bijvoorbeeld ook met plaatjes. Wil je ze 
toch ervaringsgerichter maken? Haal een tas met appels 

bij een volkstuin in de buurt. Of laat leerlingen hun 
lunchtrommel openen tijdens de smaakles. Als je die 
trommel opendoet, wat zie je dan? Welke ingrediënten 
zijn gebruikt en waar komen die vandaan?

Geldzaken 
Veel van de lesmaterialen zijn gratis beschikbaar. Toch 
kost voedselonderwijs geld, vooral als je leerlingen veel 
zelf laat doen en ontdekken. Dan heb je levensmiddelen 
nodig, snijplankjes tuinaarde of zaadjes. Misschien wil je 
een kok uitnodigen als gastdocent. Soms zijn er grotere 
investeringen nodig, bijvoorbeeld als je een moestuinbak 
wilt inrichten. Gelukkig kun je als school subsidie krijgen.
Het	programma	Jong	Leren	Eten	heeft	een	stimuleringsre-
geling ‘Lekker naar buiten’. Deze regeling biedt maximaal 
€ 2000,- per locatie. Voor iedere activiteit (koken, tuinieren 
of gastles / excursie) is maximaal € 450,- tot € 500,- per 
groep beschikbaar.

Iedere provincie heeft twee makelaars die je de weg 
wijzen bij aanvraag van subsidies en fondsen. Ga hiervoor 
naar Regio’s op jonglereneten.nl. Deze makelaars ken-
nen ook de regionale en plaatselijke regelingen. Een voor-
beeld van zo’n regionale subsidie is de Groene Handjes 
Regeling van Provincie Gelderland. Hiermee kan je advies 
inkopen van een ervaren tuinontwerper over hoe je een 
moestuin aanlegt of een groen schoolplein. Een voedsel-
coach kan je begeleiden bij het opstellen van je voedsel- 
educatieplan.

https://www.jonglereneten.nl
https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2020-02/Tips%20voor%20boerderijbezoek%202020_2.pdf
https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2020-02/Tips%20voor%20boerderijbezoek%202020_2.pdf
https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2019-08/Tips%20voor%20Koken%20met%20kinderen_VC2019_0_0.pdf
https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2019-08/Tips%20voor%20Koken%20met%20kinderen_VC2019_0_0.pdf
https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2018-10/Tips%20voor%20Moestuinieren%20met%20kinderen_Oase2018_2.pdf
https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2018-10/Tips%20voor%20Moestuinieren%20met%20kinderen_Oase2018_2.pdf
https://makkelijkemoestuin.nl/
https://www.jonglereneten.nl/activiteiten-matrix-subsidie-jong-leren-eten
https://www.smaaklessen.nl/
https://www.jonglereneten.nl/provincie
https://www.jonglereneten.nl/
https://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Lesportaal-Chef.htm
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Groep 3
- Op excursie naar de boomgaard en  
 appels plukken
- Appelmoes maken in de klas

Groep 4
Themaweek: Week van de smaak 
- Van graan tot brood (smaakles, 
 excursie naar een molen)
- Tosti-restaurant in de klas

Groep 8
Schoolontbijt wordt lunch: een soep-
buffet maken voor de hele school.
Boodschappen doen, voorbereiden, 
koken, uitserveren enz.

Groep 7
Sportdag: 
- Gezonde hapjes

Groep 5
Sportdag: 
- Fruitsalades maken

Groep 6
Chips bakken van eigen oogst

Groep 1, 2 en 3
Picknick:
- Wraps maken (zie pagina 14)
- Eetbare bloemen oogsten

HERFST WINTER
LENTE ZOMER

De groene draad door ‘t leven van een schoolkind

Groep 1 en 2
Thema: restaurant 
- Kinderkaasfondue maken

Groep 5
Valentijnsdag/juffendag/ouderavond 
- No-waste high tea 
- High tea van restjes

Groep 5 
De boer op: bezoek aan boerderij

Groep 6
Start tuinseizoen (elke week een uurtje 
naar je moestuin)

Groep 1 en 2 
Start tuinseizoen (moestuinbakken op 
het plein)

Groep 3
Naar de moestuin om eetbare bloemen 
te zaaien voor de zomerpicknick.

Op deze pagina zie je hoe een voedseleducatieplan 
voor een school eruit kan zien. De lessen zijn gelijkmatig 
verdeeld over de jaargroepen. Telkens keert het thema ge-
zond en duurzaam voedsel terug en vormt zo een groene 
draad	door	‘t	leven	van	kinderen	op	de	basisschool.	Je	
kan dit plan helemaal aanpassen naar de wensen van 

je school. Wil je extra aandacht aan rekenen besteden? 
Organiseer een restaurant in de klas. Wil je dat kinderen 
meer bewegen? Organiseer eens een les over voedsel en 
sport, of kijk of je een moestuin kunt aanleggen.
Op de volgende pagina’s vind je volop lessuggesties, 
ingedeeld naar de verschillende jaargroepen.
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Lessuggesties

Tuinieren 
•	 Maak een moestuinbak. Op makkelijkemoestuin.nl vind je 

volop tips.
•	 Koop aardbeien- of tomatenplanten en kweek ze op in potten.
•	 Zaai tuinkers in de klas voor het schoolontbijt/schoolpicknick.
•	 Koop een paar potjes peterselie, bieslook of basilicum. Verpot ze 

na gebruik in een grotere pot, om verder te groeien.
 
Koken 
•	 Kinderkaasfondue:	snijd	met	elkaar	groente	en	stokbrood,	maak	zelf	 
 vooraf een kaassausje en speel restaurantje.
•	 Een	gezonde	snack	maken:	rijg	kerstomaatjes,	blaadjes	basilicum	en		
 mozzarellabolletjes aan een stokje.
•	 Voorjaars-wrap:	knip	de	korst	van	een	boterham,	druk	de	boterham		
 plat en besmeer met smeerkaas. Plak er geraspte wortel aan vast, of  
 schijfjes komkommer, bieslook en wat er nog meer lekker is. Rol je  
 wrap op en smullen maar.
•	 Spinazieroerei:	was	spinazie-	of	andere	blaadjes	die	je	makkelijk	kunt		
 scheuren. Wok deze in een beetje olie. Kluts vervolgens 1 ei per 2 
 kinderen en doe er een beetje geraspte kaas door. Schenk dit mengsel  
 over de gewokte groente. Laat kinderen om de beurt voorzichtig roeren 
 tot het ei is gestold.

Smaaklessen van Chef! op smaaklessen.nl 
De volgende lessen sluiten goed aan bij bovenstaande activiteiten:
•	 Groente	en	fruit	ontdekken
•	 Van	zaadje	tot	eten
•	 Restaurant	in	de	klas:	lunch

Ontwikkelingsfasen en lessen die daarbij passen

Groep 1 en 2

Bij de onderbouw zijn de voedsellessen vooral gericht op beleving. Hoe groeit iets? Wat 
valt er op en in de aarde allemaal te beleven? Zand, water en (kriebel-)diertjes dagen uit 
tot spelen en ontdekken. Een moestuinbak op het speelplein past daar goed bij. 

Deze groep kan ook de eerste vaardigheden op het gebied van kokkerellen ontwik-
kelen. Roeren, kneden, prakken en snijden liggen binnen de mogelijkheden van deze 
jonge kinderen. Al doende zetten ze de eerste stappen in het proeven van eten.

https://makkelijkemoestuin.nl/
https://www.smaaklessen.nl/
https://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Lesportaal-Chef.htm
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Lessuggesties

Tuinieren
Kijk voor tips op de site van jonglereneten.nl bij de brochure Moes- 
tuinieren met kinderen. Klik op publicaties in de grijze balk onderaan 
de site.
•	 Zaai eetbare bloemen in schooltuin, of in een bak op het schoolplein:  
 Oost-Indische kers, komkommerkruid of goudsbloemen.
•	 Bezoek een boomgaard of moestuin in de buurt.
•	 Leg verbinding met natuuronderwijs zoals onderzoek naar insecten in  
 de tuin, of een bijen- of vlinderproject.

Smaaklessen van Chef! op smaaklessen.nl 
•	 De jamfabriek - Appelmoes maken in de klas. 
•	 Ontbijt: een goede start - Samen Chinese soep koken als voorbeeld  
 van een niet-westers ontbijt.
•	 De bananenraceauto - Gezonde traktaties maken.

Ontwikkelingsfasen en lessen die daarbij passen

Groep 3

Leerlingen in groep 3 beseffen dat er zoiets bestaat als natuur waarin beestjes leven 
met een naam en een eigen gedrag. Ook krijgt hun zorg voor een stukje natuur meer 
structuur; de voedseleducatie wordt wat serieuzer. Met deze groep kan je echt samen 
koken, en thema’s aanbieden als gezonde traktaties of een goed ontbijt.

https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2018-10/Tips%20voor%20Moestuinieren%20met%20kinderen_Oase2018_2.pdf
https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2018-10/Tips%20voor%20Moestuinieren%20met%20kinderen_Oase2018_2.pdf
https://www.smaaklessen.nl/
https://www.jonglereneten.nl/
https://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Lesportaal-Chef.htm
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Lessuggesties

Excursies 
Gebruik de lessuggesties op de site jonglereneten.nl van de brochure 
Tips voor boerderijbezoek. Klik hiervoor op publicaties in de grijze balk 
onderaan.
De tips in deze brochure zijn ook een prima voorbereiding voor je bezoek 
aan de bakker, de markt, de molen of een plantenkas.

Koken
Download de publicatie Gezond en duurzaam koken voor kinderen  
op de site van jonglereneten.nl voor je didactische onderbouwing. 
Klik hiervoor op publicaties in de grijze balk onderaan
•	 Organiseer	een	tosti-restaurant	voor	de	hele	klas.
•	 Maak	zelf	mueslikoekjes	of	bonbonnetjes	van	gedroogd	fruit.
•	 Organiseer	een	hightea	van	restjes!	

Smaaklessen van Chef! op smaaklessen.nl 
De volgende lessen sluiten goed aan bij bovenstaande activiteiten:

Groep 4  Een gezonde pauzehap?
  Wie maakt ons eten?
  Restaurant in de klas: lunch

Groep 5  Ontdek je zintuigen
  Wat een verspilling
  Restaurant in de klas: internationale high tea

Tip   Hebben leerlingen thuis restjes of levensmiddelen die bijna over datum 

zijn? Zonde om die weg te gooien! Verwerk restjes groenten in bladerdeeg en 

maak toastjes van oud brood.

Ontwikkelingsfasen en lessen die daarbij passen

Groep 4 en 5

Kinderen in deze groepen willen zelf uitproberen; ze hebben belangstelling voor hoe 
dingen in elkaar zitten. Zij kunnen verbanden leggen en daarmee hun blik op de wereld 
verruimen. Waar komt ons eten vandaan en wie maken ons eten? Bij deze groepen past 
een uitstapje naar een molen of een boerderij goed. Leerlingen uit groep 4 en 5 vinden 
het verder leuk om te kokkerellen en recepten te leren lezen. Samen iets maken voor de 
hele klas valt bij hen in goede aarde.

https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2019-08/Tips%20voor%20Koken%20met%20kinderen_VC2019_0_0.pdf
https://www.smaaklessen.nl/
https://www.jonglereneten.nl/
https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2020-02/Tips%20voor%20boerderijbezoek%202020_2.pdf
https://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Lesportaal-Chef.htm
https://www.jonglereneten.nl/publicaties-0
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Lessuggesties

Tuinieren
Download de brochure Moestuinieren met kinderen op de site van 
jonglereneten.nl. Klik hiervoor op publicaties in de grijze balk onderaan.
•	 Kweek	zelf	aardappels	in	aardappelzak.	Hoeveel	aardappelen	komen		
 er uit een aardappel?
•	 Kweek	tomaten	in	een	pot.
•	 Laat	kinderen	hun	eigen	kruiden	opkweken	in	potten.	 

Koken
Download de publicatie Gezond en duurzaam koken voor kinderen 
op de site van jonglereneten.nl. Klik hiervoor op publicaties in de grijze 
balk onderaan.
•	 Chips	bakken:	Voor	een	flinke	portie:	Schil	en	snijd	één	aardappel	in		
 hele dunne plakjes, dep de schijfjes goed droog en frituur het in een  
 pan zonnebloemolie. Serveer met kruidenmayonaise uit de kruidentuin.
•	 Organiseer	een	zomerpicknick	met	salades	uit	eigen	tuin.
•	 Thema	rond	maïs.	Wat	kun	je	allemaal	met	maïs?	Samen	popcorn	of		
	 maïskoekjes	bakken.

Smaaklessen van Chef! op smaaklessen.nl
De volgende lessen sluiten goed aan bij bovenstaande activiteiten:
•	 Smaakmissie	moestuin
•	 Waar	komt	ons	eten	vandaan
•	 Restaurant	in	de	klas:	Lunch

Ontwikkelingsfasen en lessen die daarbij passen

Groep 6

Bij kinderen in deze leeftijd past het goed om zelf de verantwoordelijkheid te dragen 
voor een moestuintje. Is er in de buurt van je school een stukje grond waar je een moes-
tuin kan beginnen? Dat is natuurlijk geweldig. Soms is het de kunst een goed alternatief 
te vinden. Denk aan een eigen kruiden- of moestuinhoekje op het schoolplein, of een 
paar planten in grote potten.

https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2019-08/Tips%20voor%20Koken%20met%20kinderen_VC2019_0_0.pdf
https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2018-10/Tips%20voor%20Moestuinieren%20met%20kinderen_Oase2018_2.pdf
https://www.smaaklessen.nl/
https://www.jonglereneten.nl/
https://www.jonglereneten.nl/
https://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Lesportaal-Chef.htm
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Lessuggesties

Excursies
Ga naar de toko, supermarkt, markt , fabriek of bezoek een restaurant.

Koken
Download de publicatie Gezond en duurzaam koken voor kinderen 
op de site van jonglereneten.nl. Klik hiervoor op publicaties in de grijze 
balk onderaan.
•	 Eenpansgerecht	uit	een	andere	cultuur.
•	 Sportvoeding,	nodig	een	sporter	uit	in	de	klas	als	rolmodel.
•	 Hapjes	maken	met	een	keurmerk	(fairtrade,	biologisch,	seizoens- 
 gebonden of streekgebonden).

Smaaklessen van Chef! op smaaklessen.nl
De volgende lessen sluiten goed aan bij de lessuggesties op deze pagina:

Groep 7  Wat de boer niet kent
  Stap voor stap naar sinaasappelsap 
 
Groep 8  Fairtrade
  Restaurant in de klas: het smaakrestaurant

Schooltraditie
Voor groep 7 en 8 is het leuk om een schooltraditie in het leven te roepen. 
Zo is het op een school in Zutphen traditie dat groep 7 in juni voor de 
hele school soep maakt, met een snack erbij. Dit onder begeleiding van 
een professionele kok. Groep 8 bakt in maart pannenkoeken voor de hele 
buurt.

Ontwikkelingsfasen en lessen die daarbij passen

Groep 7 en 8 Pannenkoeken bakken in het buurtrestaurant:
•	 Boodschappenlijstje:	wat	heb	je	nodig	en	hoeveel?
•	 Inkopen	doen
•	 Pannenkoeken	bakken
•	 Bestellingen	opnemen
•	 Uitserveren

In de bovenbouw bereiden allerlei projecten en thema’s de leerlingen voor op een 
leven ná de basisschool. Passende thema’s voor voedselonderwijs zijn: cultuur en eet- 
gewoontes, voedselproductie, hoe werkt het in een supermarkt en wat heb je nodig 
om gezond te blijven.

https://www.jonglereneten.nl/sites/default/files/2019-08/Tips%20voor%20Koken%20met%20kinderen_VC2019_0_0.pdf
https://www.smaaklessen.nl/
https://www.jonglereneten.nl/
https://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/Lesportaal-Chef.htm


Deze uitgave kwam tot stand met steun van:

Voedselcoach Gea Oosterveld begeleidt basisscholen die aan de slag willen met gezonde voeding.  
In deze handleiding laat ze je zien hoe je voedseleducatie makkelijk inpast binnen je bestaande les- 
programma. De handleiding is een verslag van vier jaar praktijkervaring op diverse basisscholen in 
Zutphen. Dit in opdracht van Stadsvoedsel Zutphen met subsidie van gemeente Zutphen. Ervarend 
leren staat hierbij voorop: kinderen leren zelf tuinieren, kokkerellen en nieuwe dingen proeven.
Deze handleiding wil docenten uitdagen creatief te zijn met het vrij beschikbare lesmateriaal van 
programma’s als Jong Leren Eten en de Smaaklessen.

www.stadsvoedselzutphen.nl

www.stadsvoedselzutphen.nl



