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De kinderen komen er tijdens deze les achter dat groenten en fruit hen fit en 
gezond houden. 

Materiaal:
•  Kopieerbladen 1a en 1b voor ieder kind

Woordenboek spelen
Schrijf de woorden ‘groenten’ en ‘fruit’ op het bord. Laat de kinderen doen alsof ze 
de betekenis van ‘groenten’ en ‘fruit’ voorlezen uit een woordenboek waarbij ze zo 
duidelijk mogelijk moeten proberen uit te leggen wat beide woorden precies 
betekenen en wat het verschil is. Het woordenboek kan daarna ook daadwerkelijk 
geraadpleegd worden! 

Kennis testen
Laat ieder kind de groenten- en fruittest op kopieerblad 1a en 1b individueel 
maken. Kinderen die eerder klaar zijn mogen zelf een grappige vraag verzinnen over 
groenten en fruit en deze opschrijven. 
U kunt ook kinderen die de test eerder af hebben de antwoorden van de test op 
laten zoeken op het internet. (Zie ‘extra’s’.)

Klassengesprek
Bespreek de antwoorden op de meerkeuzevragen met de groep. Hoeveel antwoor-
den hadden de kinderen goed? Kunnen ze dat omzetten in een cijfer? Vraag daarna 
wat het interessantste is dat ze vandaag hebben geleerd. Waarom vonden ze dat? 
Bespreek ook de zelfbedachte vragen van kinderen die eerder klaar waren. 
Antwoorden:

Antwoorden
1c   Groenten en fruit helpen je om je gezond en fit te blijven. Dat weet iedereen 

eigenlijk wel!
2c  Wie elke dag genoeg en verschillende soorten groenten en fruit eet, blijft 

gezonder en fitter.
Je krijgt meer weerstand en je vermindert de kans om in de toekomst 
hartproblemen, problemen met je bloedvaten en kanker te krijgen.

3b  Variatie is belangrijk. In groenten zitten verschillende voedingsstoffen. Van 
die voedings stoffen is je lichaam gemaakt. Er is niet één soort groenten die 
alle stoffen levert die nodig zijn. Door te variëren krijgt het lichaam in ieder 
geval genoeg stoffen binnen om het goed in elkaar te zetten, zodat alles in 
je lichaam werkt. Dan ben je gezond.

4c  Groenten en fruit kun je niet door elkaar vervangen. Fruit heeft weer andere 
voedings stoffen dan groenten. Daarom zijn groenten EN fruit elke dag nodig.

5/6b  Tot je 12 jaar bent, heb je ongeveer 150 gram groenten per dag (3 groentele-
pels gekookte groenten) en 2 keer fruit nodig. Als je ouder bent, is dat voor 
groenten 200 gram. Twee keer fruit betekent 2 keer 100 gram fruit. Twee 
mandarijntjes wegen 100 gram, evenveel als een trosje druiven. Zoveel heb je 
dus twee keer per dag nodig. 

Test jezelf! (test invullen, klassengesprek)Les 1
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7c  Groenten en fruit horen bij elkaar in één groep, omdat ze allemaal vitamine 
C bevatten. Vitamine C speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van 
de weerstand tegen ziekten, bijvoorbeeld verkoudheid en griep. Het helpt 
tegen moeheid en laat wondjes snel genezen. In groenten en fruit zitten 
speciale rode, gele en oranje stoffen, zoals in wortel en tomaat, waar je 
lichaam zelf vitamine A van kan maken. Vitamine A zorgt ervoor dat je beter 
kunt zien. Behalve vitamines zitten er in groenten en fruit nog veel meer 
andere stoffen die goed zijn om gezond te blijven, de zogenaamde bio-
actieve stoffen.

8b  In groenten en fruit zitten ook vezels. Bij sinaasappels kun je ze goed zien 
zitten. Vezels zetten je darmen aan het werk en zorgen er bijvoorbeeld voor 
dat je goed naar de wc kunt. Voedingsvezel zit alleen in producten van 
planten. Groenten, fruit en grove graan producten zijn er rijk aan.

9a  Een vitaminepil kan groenten en fruit niet vervangen. In groenten en fruit 
zitten vitamines, mineralen en vezels. Pillen leveren maar een heel klein deel 
van de stoffen die het lichaam nodig heeft. Het is ook niet bekend welke 
stoffen in groenten en fruit nu eigenlijk precies beschermen tegen ziekten. 
Het is goed mogelijk dat er veel meer zijn dan wij nu weten, zeggen voe-
dingswetenschappers.

10/11c  Het is wel gek, 65% van de Nederlanders denkt zelf dat ze genoeg groenten 
eten, maar 18% eet dat echt! Ook bij het fruit eten schatten mensen zichzelf 
verkeerd in: 45% denkt dat ze genoeg fruit eten, maar 20% eet dat echt.

12c  Het beste is om elke dag ten minste 150 gram groenten en 2 keer fruit te 
eten. Als je de aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit een keertje niet 
haalt, is dat niet zo erg. Maar als je fit en gezond wilt blijven, is elke dag 
groenten en fruit echt nodig.

13b  150 gram is ongeveer 3 (volle) groentelepels gekookte groenten.
14a  Kinderen hebben 2 keer fruit nodig. 1 keer fruit is één portie fruit. Eén 

banaan bijvoor beeld, maar ook een schaaltje kersen of een glas vruchtensap.
15a  Het leuke van de groenten- en fruitgroep is dat het voedingskundig verant-

woord is om er zoveel van te eten als je wilt! Wel is er een minimum. Tot 12 
jaar heb je op z’n minst 150 gram groenten per dag (3 groentelepels gekook-
te groenten) en 2 keer fruit nodig. Gelukkig zijn er heel veel soorten groen-
ten en fruit. Voor iedereen is er iets lekkers te kiezen!

16b  De sperzieboon staat in Nederland al jaren op nummer 1.
17a  De appel is al heel lang nummer 1 in Nederland. 

Kindervragen beantwoorden
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen beantwoorden:
Waarom zijn groenten en fruit zo belangrijk? Eet iedereen groenten? Eet iedereen 
fruit?

N.B.
Denk aan de thuisopdracht voor de volgende les!
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Extra
Tekening 
Laat de kinderen een tekening of schilderij maken van een groenten en fruitkraam 
of –schaal. 

Internetopdracht
Laat de kinderen op het internet de site www.schoolgruiten.nl opzoeken. Daar 
vinden ze allerlei informatie, weetjes en spelletjes over groenten en fruit. Ook 
kunnen ze naar de site www.voedingscentrum.nl voor nog meer informatie. 
Misschien wilt u de kinderen nog een werkstuk laten maken over bepaalde infor-
matie van deze sites.

Journaal maken
De kinderen zouden informatie die ze in deze les hebben opgestoken kunnen 
gebruiken om in tweetallen een stukje voor het journaal te maken. Opgenomen met 
een videocamera is dat erg leuk om in andere klassen te laten zien.
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In deze les denken de kinderen na over wat ze elke dag eten, vooral groenten en 
fruit, en in hoeverre dat verschilt van hun klasgenootjes.

Materiaal:
•  Kopieerblad 2 voor ieder kind 

Vooraf / Thuisopdracht
Voor les 2 is het de bedoeling dat de kinderen in hun eetdagboekje twee dagen (een 
doorde weekse en een weekenddag) bijhouden en opschrijven wat ze allemaal eten 
en drinken. Als voorbereiding kunt u met de kinderen bespreken hoe ze het eetdag-
boekje het beste kunnen invul len: Het dagboekje zes keer per dag invullen. Zo 
vergeten ze niet wat ze hebben gegeten of gedronken. Vraag ze om het ‘s morgens, 
in de pauze op school, na het middageten, na schooltijd, na het avondeten en ‘s 
avonds voordat ze naar bed gaan, in te vullen.
Voor die dag hebben ze dus zes keer een beetje huiswerk te doen. Laat ze goed 
opletten: alles telt mee, dus groenten, fruit, (verse) vruchtensappen en dranken 
maar ook appelmoes, compôte en vers fruit in smoothies of milkshakes. De kinderen 
kunnen natuurlijk thuis vragen of ze willen helpen de hoeveelheden te bepalen. Wijs 
er op dat de hoeveelheden groenten en fruit steeds op dezelfde manier moeten 
worden opgeschreven: fruit aangeven in hele vruchten (of schaaltjes) en groenten 
in groentelepels gekookte groenten en sla en een salade per schaaltje.

Klassengesprek
De eetdagboekjes worden met elkaar vergeleken en besproken. Stel vragen zoals:
•  At je groenten of fruit ‘s morgens? Welke dan? Hoeveel?
•  Had je ook voor de pauze iets?
•  Zaten er groenten of fruit bij je middageten? Welke dan? Hoeveel?
•  Welke groenten of fruit zaten bij je avondeten? Hoeveel?
•  Hoe was dat klaargemaakt? Gekookt, als salade of door roerbakken?
•  At je tussendoor nog groenten of fruit? Wanneer?
•  Hoe rekende jij uit hoeveel je had gegeten?
•  Wanneer eet jij de meeste groenten, bij je warme eten, bij het brood of tussen-

door? En fruit? Eet iedereen zo ongeveer hetzelfde? Hoe komt dat?
•  Hoeveel vruchtensap heb je gedronken?

Rekenen
Reken met de kinderen uit hoeveel groenten en fruit een kind eigenlijk nodig zou 
hebben in twee dagen:
2x150 gram groenten = 300 gram. Oftewel: 6 groentelepels gekookte groenten. 
(Op 1 groente lepel gaat ongeveer 50 gram.)
2x2 keer fruit = 4 keer fruit.
Laat de kinderen hun eigen hoeveelheden bij elkaar optellen. Aten ze genoeg? 
Hoeveel kwamen ze te kort? Hoe zouden ze daar meer van kunnen maken?
Trek samen conclusies t.a.v. het groenten- en fruitgebruik in de eigen klas. 
(Te veel, voldoende, te weinig groenten- en fruiteters.)

Eetdagboekje (dagboekje bijhouden, 
klassengesprek, rekenen)

Les 2
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Kindervragen beantwoorden
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen beantwoorden:
Welke groenten/fruit/vruchtensappen eet/drink jij? Hoeveel groenten, fruit, vruch-
tensappen eet/drink jij? Wanneer? Bij welke maaltijd? Waar: thuis, op school?

Extra
Elfjes over groenten en fruit
Laat de kinderen een elfje schrijven over de groenten of het fruit dat ze afgelopen 
week hebben gegeten. Elfjes zijn gedichtjes die altijd bestaan uit elf woorden: 
regel 1 = 1 woord, regel 2 = 2 woorden, regel 3 = 3 woorden, regel 4 = 4 woorden, 
regel 5 = 1 woord. Ervaring leert dat kinderen deze dichtvorm snel oppakken en dat 
de resultaten vaak verrassend zijn.
Een voorbeeld:
Banaan
Tropische verrassing 
Zacht en zoet
Dat is zo lekker 
Hap!
Van de gemaakte elfjes kan een mooie slinger gemaakt worden door de klas. 

Wie is net als ik? 
Speel het volgende spelletje met de kinderen: Laat hen op uw teken in tweetallen 
snel proberen te ontdekken welke groenten of fruit ze allebei hebben gegeten (die 
dus in hun eetdagboekjes staan). De tweetallen die iets gemeenschap pelijks hebben 
gevonden gaan vlug bij het bord staan. Wie stonden er het eerst? Welke groenten of 
fruit waren hetzelfde bij de verschillende paren?
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In deze les houden de kinderen zich bezig met de verschillende soorten groenten en 
fruit die er zijn en denken ze na over wat ze lekker vinden. Denkt de rest van de 
groep hetzelfde als zijzelf?

Materiaal:
•  Kopieerbladen 3a, 3b en 3c voor ieder kind 
•  Productenposter 

Bekende groenten en fruit aankruisen
De kinderen kruisen op het bovenste deel van de kopieerbladen 3a en 3b aan welke 
groenten en fruit ze al kennen. Het onderste deel van deze kopieerbladen wordt 
gebruikt in combinatie met de poster die in klas wordt opgehangen. Kinderen kijken 
op de poster welke groenten- en fruitsoorten ze ook kennen en geven dit aan op de 
kopieerbladen. Laat ze daarna elkaar bevragen over de hun onbekende groenten of 
fruit: Kent iemand anders het wel? Hoe smaakt het? (Zoet, zuur, zout, bitter) Hoe 
voelt het in je mond? (glibberig, sappig, fris, korrelig, taai etc.) Hoe eet je het?

Wat vind jij het lekkerst?
Op kopieerblad 3c vullen de kinderen individueel in wat ze het lekkerste fruit 
vinden, de lekkerste groenten en het lekkerste vruchtensap. Ze schrijven er enkele 
kenmerken bij en waarom ze het lekker vinden. Ze laten hun antwoorden niet aan 
een ander zien.
Spreek de vragen van tevoren door met de kinderen. Waar kunnen ze aan denken 
bij: Hoe smaakt het? (zoet, zuur, bitter, zout) Hoe voelt het in je mond? (fris, 
glibberig, korrelig, sappig, taai enz.). Waar kunnen ze aan denken bij: Waarom vind 
je het zo lekker? (omdat het zo heerlijk zacht is op mijn tong, omdat het zo kraakt 
als je het doorbijt, omdat het in mijn mond zo lekker uit elkaar spat enz.)

Vergelijken met elkaar
Wat is de Top 5 lievelingsgroenten van de klas? En van fruit? Wat is de Top 3 
lievelingssap? Om daar achter te komen laat u een kind op het bord turven wat 
ieder kind noemt. 
Welke worden het meest genoemd? Komen de nummers 1 overeen met de lieve-
lingsgroenten en het lievelingsfruit van Nederland? (Sperziebonen en de appel.)
Schrijf de Top 5 over op een groot vel en hang het in de klas, of druk het af in de 
volgende schoolkrant!

Kindervragen beantwoorden
Kunnen de kinderen na deze les de volgende vragen beantwoorden: 
Welke soorten groenten en fruit zijn er allemaal?
Welke ken je al?
Welke daarvan eet jij?
Wat vind je lekker?
Wat vind je niet lekker?
Welk soort fruit wordt het meest gegeten?

Is dat lekker? (bekende en lievelingsgroenten 
en fruit beschrijven, voorkeuren vergelijken)

Les 3
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Extra
Kringspel: Wat zijn groenten en wat is fruit?
Er zijn zoveel groenten en fruit om uit te kiezen! Maar weten we wel wat groenten 
zijn en wat fruit?! De kinderen zitten in de kring. Laat ze opstaan als ze denken dat 
wat u noemt groenten zijn en blijven zitten als ze denken dat het fruit is. Noem 
bijvoorbeeld de volgende groenten en fruit: banaan, champignon, citroen, kiwi, 
maïs, peer, bietjes, spruiten, framboos, tomaat, ananas, taugé, aardappel, paprika, 
mandarijn.
N.B. Aardappel is een denkvraag! Het is noch groenten noch fruit, maar hoort bij de 
groep van zetmeel rijke producten zoals rijst, macaroni en brood. 

Groenten en fruit Pim-pam-pet
Laat de kinderen pim-pam-petten maar nu met groenten- en fruitnamen. 

Onbekende groenten en fruit
Zijn er groenten en fruit die niemand kent? De kinderen kunnen daar zelf infor matie 
over opzoeken. Dat kan heel goed via internet bijvoorbeeld in de groente- en 
fruitwijzer van www.voedingscentrum.nl, maar ook thuis of bij de groentewinkel 
na te vragen. In de bibliotheek is genoeg op te zoeken. Kijk ook eens bij 
www.schoolgruiten.nl. Later kunnen ze elkaar er in de klas meer over vertellen.

Aanprijzen
De kinderen zetten de sterke punten van hun lievelingsgroenten, -fruit of -sap 
nog eens op een rij. Vervolgens prijzen ze het aan als een marktkoopman bij hun 
klasgenootjes. 

Lessen voor groep 7-8
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De kinderen houden zich in deze les bezig met vruchten en sappen die ze nog niet 
(goed) kennen. Verder ontdekken ze waar écht vruchtensap aan moet voldoen.

Materiaal:
•  Kopieerblad 4a en 4b voor ieder kind
•  Plastic bordjes, bekertjes, aardappelmesjes en eventueel servetjes of een keuken-

rol
•  Verschillende soorten minder bekend fruit, zoals babybanaantjes, mango, 

passievrucht, sharonfruit, lychee, papaja, kumquat, granaatappel, avocado en ugli
•  Verschillende soorten minder bekende sappen zoals witte druivensap, mangosap, 

papajasap, ananassap, bessensap, meervruchtensap, tomatensap en wortelsap

Tip vooraf
Misschien kunt u de plaatselijke groentewinkel of supermarkt interesseren om mee 
te werken aan deze les.

Groepsgesprek
Nodig de kinderen uit om te kijken naar de verschillende vruchten en sappen die op 
tafel liggen. Ze kunnen ze zelf benoemen. Welke kinderen kennen sommige soorten 
al? Vraag de kinderen één vrucht en één soort sap te kiezen die ze nog niet kennen. 
Vertel hen dat ze deze straks gaan proeven. Ze moeten het goed bekijken, ruiken en 
proeven. Deze observaties schrijven de kinderen op kopieerblad 4a.

Spreek de vragen van tevoren door met de kinderen. Waar kunnen ze aan denken bij 
‘Wat is er bijzonder aan?’ (Het is lekker zoet, onverwacht zuur, een beetje bitter, een 
tikkeltje zout.) Waar kunnen ze aan denken bij ‘Hoe voelt het in je mond?’ (Het 
glijdt zo heerlijk weg op mijn tong, het kraakt zo bijzonder als je het doorbijt, zo fris 
als een ijsje, lekker glibberig, een beetje korrelig, heerlijk sappig, het spat uit elkaar 
in mijn mond alsof hij een douche krijgt enz.)

Proeven
Laat ieder kind eerst de vrucht die gekozen is zorgvuldig natekenen en kleuren op 
kopieerblad 4a. Snij of verdeel de vruchten in stukjes en leg ze op bordjes. Schenk 
het sap in bekertjes.
De kinderen vullen de vragen van het kopieerblad 4a in 
terwijl ze kijken, ruiken en proeven. Ze hebben maar één 
hapje en één slokje nodig. Als er genoeg is, kunnen de 
kinderen daarna nog iets uitproberen.

Nabespreken
De kinderen wisselen hun ervaringen met elkaar uit. Zouden 
ze dit vaker willen eten en drinken? Zouden ze het mee naar school nemen? 
Bij kopieerblad 4b wordt ook uitgelegd wat écht vruchtensap is. Bespreek dat met 
de kinderen. Welk etiket hebben ze ingekleurd? (alleen de laatste betreft echt 
vruchtensap)

Dit soort fruit kende ik nog niet! 
(groepsgesprek, proeven, nabespreken)

Les 4
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Kindervragen beantwoorden
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen beantwoorden:
Welk fruit vind ik het lekkerst? Waarom? 
Welk sap vind ik het lekkerst? Waarom?
Waarom hoort vruchtensap ook bij groenten en fruit?
Welke sappen kunnen een stuk fruit vervangen en welke niet? 
Hoe kun je dat zien aan het pak?

Extra
Vruchtensap of niet?
Neem de volgende drankjes mee naar school en bespreek met de kinderen of ze echt 
vruchtensap zijn en waarom dan wel of niet.
•  Appelsientje (puur ongezoet sinaasappelsap). Ongezoet sap is het enige ‘echte’ 

vruchtensap.
•  Cool Best (puur ongezoet vruchtensap). Hier zijn ook vruchtendranken van, 

aangelengd met water.
•  Fruitdruifje (puur ongezoet druivensap, maar met nauwelijks nog vitamine C).
•  Dubbeldrank (mengsel van vruchtensappen, toegevoegde suiker en water).
•  Taksi (vruchtenlimonade, met een heel klein beetje vruchtensap).
•  Sinas en Cassis (vruchtenlimonade, dit is water, suiker en een fruitsmaak. Er zit 

nog een héél klein beetje vruchtensap in).
•  7 UP of Cola (frisdrank met water, suiker en kunstmatige fruitsmaak of planten-

extract. Er zit geen fruit meer in).

Thuisopdracht
De kinderen kijken thuis in de koelkast of in de (kinder)winkel welke drankjes echt 
vruchtensap zijn en welke niet.

Groenten proeven
In plaats van vruchten, kan de opdracht ook worden gedaan met verschillende 
soorten minder bekende groenten die rauw gegeten kunnen worden zoals rettich, 
‘Tasty Tom’ tomaat, gele tomaat, pomodori-tomaat, diverse kleuren paprika, 
minikomkommer, asperge en maïs in blik of pot.

Fruit en groenten met je eigen voorletters
We kennen allemaal al veel soorten fruit. Daar springt dit spelletje op creatieve 
wijze op in. Vraag elke leerling zijn of haar voor- en achternaam te zeggen en twee 
namen van fruit te bedenken met de eerste letter van de voor- en van de achter-
naam. Bijvoorbeeld: Mohamed Aarab: mandarijn en abrikoos. Eventueel kunnen er 
ook namen van groenten genoemd worden.
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De kinderen worden zich er tijdens deze les bewust van wie nou eigenlijk bepaalt 
wat ze eten aan groenten en fruit en wat ze daarvan vinden.

Materiaal:
•  Kopieerblad 5 voor ieder kind

Vooraf
Heeft u de kinderen bij de vorige les een thuisopdracht meegegeven? Behandel deze 
dan eerst.

Vragenlijst invullen
De kinderen vullen de vragenlijst in op kopieerblad 6. De antwoorden van de 
vragenlijst wijzen uit wie de meeste invloed thuis heeft op wat ieder kind eet en 
welke eigen verantwoordelijkheid ze hier in hebben.

Antwoorden bespreken
Bespreek met de kinderen wat ze hebben opgeschreven. Stel vragen als:
•  Wanneer eet jij groenten?
•  Wanneer eet jij fruit?
•  Mag jij zelf kiezen wat er gegeten wordt? Wie bepaalt dat meestal? Waarom? 
•  Mag je zelf kiezen hoeveel je eet? Wie bepaalt dat meestal? Waarom?
•  Moet jij thuis alle groenten en fruit op je bord opeten, ook die je niet lekker 

vindt? Zijn er groenten en fruit die je vroeger niet lekker vond, die je hebt leren 
eten?

•  Wat vind je daarvan? Waarom? 
•  Wanneer mag je zelf kiezen welke groenten of fruit er gegeten wordt? Vind je 

dat vaak genoeg? 

Concludeer met de kinderen dat het heel interessant kan zijn dat je allerlei groenten 
en fruit probeert en eet, want zo kun je leren meer dingen lekker te gaan vinden. 
Het is dus heel goed als je ouders je aanmoedigen om toch iets nieuws te laten 
proberen. Soms kan het helpen als het anders klaargemaakt wordt, zodat je het wel 
lekker gaat vinden. Soms heeft het met de smaak te maken waar je aan moet 
wennen, zoals witlof of spruitjes die een beetje bitter kunnen smaken.

Praten in tweetallen
Laat de kinderen nu in twee- of drietallen hun antwoorden uitwisselen. Laat ze 
zoeken naar overeenkomsten en opvallende verschillen. Kom daarna weer samen en 
vraag iedere tweetal één opvallend iets dat ze ontdekt hebben te noemen. 

Kindervragen beantwoorden
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen beantwoorden:
Wie bepaalt wat je eet?
Wie heeft de meeste invloed op het eten van groenten en fruit bij jullie thuis? 
Wanneer wordt er groenten en fruit gegeten?
Mag je dat zelf kiezen?

Wie bepaalt wat ik eet? (vragenlijst, ant-
woorden bespreken, praten in tweetallen)

Les 5
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Extra
Stelopdracht
Laat de kinderen een eigen menu samenstellen. 
Of laat de kinderen een verhaaltje schrijven over wat ze vinden van de antwoorden 
van de vragenlijst van vandaag. Laat de kinderen daarbij kijken naar een paar van 
hun antwoorden en opschrijven wat ze daarvan vinden. Bijvoorbeeld: ‘Bij ons thuis 
kiest mijn moeder altijd wat er wordt gegeten. Ik mag alleen op mijn verjaardag zelf 
kiezen. Ik vind dat meestal prima, want thuis hoef ik nooit te eten wat ik echt vies 
vind.’ Enz. 

Tweespraak
Laat de kinderen ouder en kind spelen die allebei iets anders willen: de kinderen 
spreken in tweetallen af wie het kind zal spelen en wie de ouder en wat de één wil 
en wat de ander. Dit spelen ze dan uit voor de groep.

Praatopdracht
Praat met de kinderen over de vraag of ze zelf ook al (wel eens) koken. Zo ja, wat dan?

Lessen voor groep 7-8
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In deze les leren de kinderen begrijpen wat er op een etiket staat.

Materiaal
•  Kopieerbladen 6a en 6b voor ieder kind
•  Extra etiketten van groenten- of fruitproducten. Dit maakt de les concreter voor 

de kinderen. 
•  Een weegschaal

Etiketten bestuderen
Op kopieerblad 6a is een etiket van een zak voorgesneden roerbakgroenten afge-
drukt. Laat de kinderen in groepjes proberen de vragen over het etiket eronder te 
beantwoorden. Ze schrijven de vragen op die ze eventueel nog hebben.
Bespreek de onderstaande antwoorden met de kinderen. Praat ook met de kinderen 
over wat er verplicht op een etiket moet staan: naam product, naam fabrikant, de 
hoeveelheid die in de verpakking zit, de ingrediëntenlijst en de houdbaarheid. Verder 
vind je vaak, maar dat is niet verplicht: de voedingswaarde.
Het verschil tussen ingrediënten en voedingswaarde: Ingrediënten zijn de grondstof-
fen waaruit een voedingsmiddel is samengesteld. Aan de volgorde van de ingrediën-
ten is te zien welke grondstof er het meest inzit. De grondstof staat vooraan.
De voedingswaardedeclaratie geeft aan hoeveel energie, eiwitten, vetten en 
koolhydraten het product bevat. Soms staat er ook informatie over hoeveel vitami-
nes of mineralen er van een bepaalde soort in zitten.

Antwoorden
•  De inhoud is: 300 gram.
•  De houdbaarheid is: te gebruiken tot en met 14 maart.
•  Je kunt ze het beste koel bewaren: bij maximaal 7oC, dus in de koelkast.
•  De volgende ingrediënten zitten er in: taugé, prei, wortel, rode paprika, bamboe-

scheuten, kruidenmix.
•  Verdere informatie op het etiket: naam van het product: Oosterse roerbakmix, 

gekocht bij: een supermarkt, het product is vers.
•  Het blokje met zwarte streepjes heet de streepjescode of barcode. Een scanappa-

raat bij de kassa ‘leest’ de prijs van het product hiermee.

Kindervragen beantwoorden
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen beantwoorden:
Wat staat er allemaal op de verpakking?
Hoe weet je of er, behalve groenten en fruit, andere ingrediënten in zitten?

Thuisopdracht
Laat de kinderen de 2e opdracht op kopieerblad 6b met een ‘Zelfgevonden etiket’ in 
hun eigen tijd doen. Het is de bedoeling dat ze alleen of in tweetallen etiketten 
zoeken in een winkel in de buurt of in de keuken thuis of in de kinderwinkel. Op het 
kopieerblad 6b kunnen ze onder ‘Zelfgevonden etiket’ hun bevindingen opschrijven. 
Kom later in de week hier kort op terug.

Etiket (etiketten bekijken, thuisopdracht)Les 6
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Extra
Hoe lang bewaren?
Praat met de kinderen over hoe je er achter kunt komen hoe lang je iets kunt 
bewaren dat niet verpakt is en dus geen ‘uiterste verkoopdatum’ of ‘ten minste 
houdbaar tot’ op de verpakking heeft. Met deze vraag kunnen ze ook thuis navraag 
doen.

Etiket maken
Neem een verpakking van gemengde groenten en/of fruit, bijvoorbeeld van een 
fruitsalade of een macaroni-pakket en verwijder het etiket. Laat de kinderen nu 
proberen zelf het etiket te bedenken, waarbij ze de verschillende ingrediënten 
bekijken en wegen. Vergelijk het daarna met het oorspronkelijke etiket: is het 
hetzelfde, wat is er eventueel anders en hoe komt dat?

Professor Weetal
De kinderen bedenken een ludiek ‘lezinkje’ waarbij ze een wijsneuzige professor 
spelen die een grappige verhandeling geeft aan de toehoorders over ‘het etiket’. Laat 
kinderen die dat leuk vinden hun lezing aan elkaar laten horen. 
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Tijdens deze les bedenken de kinderen wat ze zouden willen en kunnen veranderen 
aan hun eigen groenten- en fruitconsumptie. Dit moet wel reëel zijn en uitgaan van 
de aanbevolen hoeveelheden. De kinderen maken daar een eenvoudige actieplan 
voor.

Materiaal:
•  Kopieerblad 7 voor ieder kind

Vooraf
Heeft u de kinderen bij de vorige les een thuisopdracht meegegeven? 
Behandel deze dan eerst.

Vragen beantwoorden
De kinderen vullen de vragen op kopieerblad 7 in. Zo worden ze aangezet tot 
nadenken over hun huidige (voedings)patronen en wat eventueel zou kunnen 
verbeteren. 
Hierbij kunnen de kinderen ook hun eerder ingevulde eetdagboekje van kopieer–
blad 2 raadplegen. 

Groepsgesprek
Voer nu een gesprek met de kinderen over wat ze willen verbeteren. Stel vragen als:
•  Eet je genoeg fruit? (2 keer per dag: bijvoorbeeld een schaaltje bessen en twee 

mandarijntjes, een appel en een schaaltje met allerlei vruchten of een halve 
grapefruit en een peer)

•  Eet je genoeg groenten? (150 gram per dag: bijvoorbeeld 3 grote groentelepels 
gekookte groenten óf 2 groentelepels gekookte en een schaaltje sla óf 2 groente-
lepels groenten en een tomaat of wortel bij het ontbijt, lunch of tussendoor)

•  Eet je gevarieerd genoeg? Dus iedere dag andere groenten en ander fruit?
•  Ben je tevreden over je groenten- en fruitgebruik?
•  Is dat terecht als je het vergelijkt met wat je nodig hebt?
•  Valt er nog wat te verbeteren?
•  Wat dan?
•  Noem één ding dat je aan je groenten- en fruitgebruik wilt of kunt veranderen? 
•  Waarom wil je dat veranderen?
Help de kinderen een verbetering te vinden die reëel is en relatief makkelijk te 
realiseren is, bijvoorbeeld een soort fruit te proberen (b.v. bij het pauzehapje) die ze 
niet eerder aten of thuis een groenten proberen die ze (nog) niet aten of lustten. 
N.B. Een verandering hoeft niet altijd gezocht te worden bij meer fruit of groenten 
eten bij de warme maaltijd. Je kunt ook meer groenten en fruit gaan eten door een 
keer een stukje bleek selderij tussendoor te eten of een wortel mee naar school te 
nemen, of komkommerschijfjes op brood te leggen. 
Ook kan gekeken worden naar hoe dingen die ze niet lekker vinden met een ander 
recept wel lekker kunnen worden. Bijvoorbeeld bij spruitjes een gebakken uitje en 
knoflook toevoegen, de spruitjes kort roerbakken, gehakt erdoor roeren en rul 
bakken, een paar tomaatjes meebakken of samen met de spruitjes beetgaar smoren. 
Of bij witlof: bereid dit eens als salade met allerlei stukjes fruit zoals mandarijn, 
appel en banaan, een paar stukjes walnoot of cashewnoot en een lekker slasausje.

Wat wil ik veranderen? (vragen beantwoorden, 
groepsgesprek, actieplan maken)

Les 7

Lessen voor groep 7-8



7

Handboek SchoolGruiten

Actieplan maken
Bedenk nu met de klas een collectief, klassikaal actieplan. Schrijf het voornemen op 
het bord. Bijvoorbeeld: ‘Ons plan is: Help hen om iets reëels te kiezen’ (zie gedeelte 
onder groepsgesprek).
N.B. Vergeet ouders niet op de hoogte te stellen! B.v. om (ander) fruit mee te geven 
naar school. 

Kindervragen beantwoorden
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen beantwoorden:
Je lust iets niet, wat doe je?
Je hebt zin in iets anders, wat doe je, wat vraag je?
Maakt je moeder de groenten wel eens op een andere manier klaar? Vind je het dan 
wel lekker?
Vraag je wel eens aan je moeder om de groenten anders klaar te maken?

Extra
Rollenspel
Laat een aantal kinderen hun actieplan vertellen en in de vorm van rollenspel 
voordoen hoe hij dat (thuis) wil aanpakken. Een ander kind kan eventueel voor 
ouder spelen. Bespreek ieder rollenspel met de groep: Zou jij het ook zo doen? Wat 
zou jij anders doen? Waarom? Wat kan beter of duidelijker? Laat het kind daarna 
het rollenspel nog eens doen, met de voorgestelde verbeterin gen.

Ervaringen opschrijven
Laat de kinderen hun ervaringen opschrijven over de verandering die ze hebben 
geprobeerd. Wie wil zijn of haar verhaal voorlezen? Herkennen anderen hier iets 
van? 

Laat de kinderen in groepjes proberen een oplossing te vinden voor het probleem 
van Daan. Daan heeft op school gehoord over roerbakken. Het lijkt hem erg lekker. 
Maar zijn moeder maakt thuis altijd alles op dezelfde manier klaar. Hebben de 
kinderen ideeën hoe hij zijn moeder kan overhalen roerbakken eens te proberen? 

Oudertips
Neem een keer in de schoolkrant de volgende tips op, die ouders eenvoudig kunnen 
toepassen om het groenten- en fruitgebruik van hun kind te verbeteren. 
•  Geef uw kind ‘s morgens een glas ‘echt’ sinaasappelsap.
•  Geef uw kind een extra stuk fruit mee naar school.
•  Doe eens schijfjes tomaat of komkommer op een belegde boterham. 
•  Geef uw kind na school een wortel of een schaaltje fruit.
•  Geef uw kind ‘echt’ vruchtensap mee naar school of het sporten i.p.v. sport- 

of frisdrank.
•  Vraag uw kind welke nieuwe soorten groenten of fruit hij zou willen proberen. 
•  Laat uw kind meedenken over een nieuw recept met groenten die hij niet lust.
•  Laat uw kind meehelpen met koken om groenten lekker klaar te maken.
•  Geef uw kind als toetje fruit i.p.v. vla of ijs.
•  Geef uw kind groentenknabbels voor de tv i.p.v. chips.

Lessen voor groep 7-8



8

Handboek SchoolGruiten

De kinderen oefenen tijdens deze les verschillende vaardigheden die nuttig zijn bij 
het boodschappen doen.

Materiaal:
•  Kopieerblad 8 voor ieder kind
•  Verschillende soorten verpakte sperziebonen: verse sperziebonen in een papieren 

of plastic zakje, voorgesneden sperziebonen in plastic, boontjes in blik, boontjes 
in een glazen pot

Opdrachten maken
Leg de verschillend verpakte sperziebonen in het midden op tafel. De kinderen 
maken individueel of in tweetallen de opdrachten op kopieerblad 8. In deze op-
drachten worden vaardigheden geoefend die je bij het kopen in de winkel nodig 
hebt. Doe deze opdrachten in de kinderwinkel als deze voorhanden is. 

Nabespreken
Bespreek de antwoorden van de kinderen na.

Antwoorden
1.  Sperziebonen worden verkocht op de volgende manieren: verse sperziebonen, 

schoongemaakte sperziebonen, boontjes in blik, boontjes in een glazen pot.
2.  Er kan gekozen worden voor prijs (al schoongemaakte sperziebonen zijn duurder) 

of gebruiksgemak (al gesneden, al gekookt in pot en blik) enz. Vanwege de 
goede bewaartechnieken tegenwoordig zijn de sperziebonen allemaal ongeveer 
even gezond.

3.  Sperziebonen kunnen in een blik of glas lang bewaard worden (zie houdbaar-
heidsdatum). 

4.  Je zou denken dat de rauwe, niet voorgesneden sperziebonen het goedkoopste 
zijn want hieraan zijn de minste handelingen verricht. Toch zijn vaak conserven-
bonen in blik of glas goedkoper.

5.  Verse producten kunnen duurder zijn dan conservenbonen omdat winkels met 
voorraden van verse producten kunnen blijven zitten. Ook kunnen conserven-
sfabrieken grote hoeveelheden verwerken wat de prijs kan drukken.

6.  De voorgesneden sperziebonen zijn het duurst.
7.  De rauwe, niet schoongemaakte sperziebonen zijn goedkoop omdat ze zo van 

het land komen. Voorgesneden sperziebonen zijn al in de fabriek gesneden. Daar 
moet je voor betalen.

8.  Er zit nauwelijks aardbei in een pak aardbeiyoghurt. Je mag het niet eens 
meetellen bij fruitgebruik!

9.  Geen.
10.  Het is slimmer om naturel yoghurt te kopen en verse aardbeien toe te voegen. 

Kindervragen beantwoorden
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen beantwoorden: Hoe weet je voor 
hoeveel personen een verpakking is?

Koop jij ook verstandig? 
(opdrachten maken, nabespreken)

Les 8
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Extra
Spreekwoord
Bespreek het spreekwoord: ‘Iemand knollen voor citroenen verkopen (Iemand dingen 
zonder (geld)waarde laten aannemen als iets kostbaars.) Bespreek met de kinderen 
wat het zou kunnen betekenen en de eigenlijke betekenis. Hebben de kinderen wel 
eens knollen voor citroenen gekregen? In deze les hebben ze gekeken of ze slim 
boodschappen konden doen. Dan krijgen ze minder gauw ‘knollen voor citroenen’!

Zelf op zoek
Laat de kinderen gerichte zoekopdrachten uitvoeren in de (kinder)winkel zoals: Zoek 
groenten en fruit die op zoveel mogelijk manieren verpakt zijn. Zoek groenten en 
fruit die jij goed verpakt vindt. Zoek welke groenten voorgesneden worden. U kunt 
ook met de klas een supermarkt in de buurt bezoeken. 

Raadspelletjes
Laat de kinderen raadspelletjes bedenken rond groenten en fruit uit de 
(kinder)winkel, b.v. ‘Ik ben rood en rond. Ik ben klein en zoet. Ik heb één grote pit in 
mijn hart’. Kunnen de andere kinderen raden om welke groenten of vrucht het gaat?

Smaak
Hoe eten de kinderen sperziebonen thuis? Uit blik, pot, vers of gesneden? Welke 
vinden ze het lekkerst?

Lessen voor groep 7-8
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De kinderen blikken in deze les terug op hun actie om iets te verbeteren aan hun 
groenten- en fruitconsumptie. Door middel van een grappige test bepalen de 
kinderen hoe ze, voor wat hun groenten- en fruit gebruik betreft, ervoor staan.

Materiaal:
•  Kopieerblad 9a en 9b voor ieder kind

Vooraf
Heeft u de kinderen bij de vorige les een thuisopdracht meegegeven? Behandel deze 
dan eerst.

Interview
Speel een interviewer (met ‘microfoon’) en vraag een aantal kinderen naar voren te 
komen voor een interview met hen. Stel de volgende vragen tijdens het interview:
•  Wat heeft u proberen te veranderen aan uw groenten- en fruitgebruik?
•  Waarom koos u daarvoor?
•  Hoe heeft u dat aangepakt?
•  Hoe vaak heeft u het gedaan?
•  Vond u het leuk? 
•  Wat vonden ze er thuis van?
•  Is het al gewoon geworden?
•  Gaat u het nu altijd doen? Waarom wel/niet?
•  Gaat u nog iets proberen aan te pakken?
•  Zo ja: Wat dan? Hoe?
Laat daarna de kinderen in tweetallen elkaar ook interviewen.

Ben je veranderd? 
(interview, test maken, test bespreken)

Les 9
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Test maken
De kinderen maken de test op kopieerblad 9. 

Test bespreken
Bespreek de antwoorden met de kinderen.

Antwoorden

A.  3 punten  2 punten  1 punt
B.  3 punten  2 punten  1 punt
C.  1 punt  2 punten  3 punten
D.  3 punten  2 punten  1 punt
E.  3 punten  2 punten  1 punt
F.  3 punten  2 punten  1 punt

Uitslag
De kinderen kunnen het kopieerblad zelf nalezen, aan de hand van de hoeveel heid 
punten die ze hebben, hoe ze ervoor staan voor wat betreft hun groenten- en 
fruitgebruik. Vraag of er kinderen zijn die hier vrijwillig iets over kwijt willen. Geef 
ze de gelegenheid iets te vertellen: Hadden ze deze uitslag verwacht? Zijn er dingen 
die beter kunnen? Welke? Gaan ze daar wat aan proberen te doen?

Kindervragen beantwoorden
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen beantwoorden: 
Ga je door met de verandering? Waarom wel/niet?
Waarom zijn groenten, fruit en vruchtensappen zo belangrijk?

Extra
Quiz
Op www.schoolgruiten.nl bij fun kunnen kinderen ook een quiz doen.

Poster maken
Laat de kinderen in tweetallen op grote vellen papier reclameposters maken rondom 
groenten- en fruitgebruik. Hierbij bedenken ze een pakkende slogan en leuke 
tekening. B.v. ‘Twee keer fruit, punt uit!’ of ‘Op één met stip: Groenten met dip!’ of 
‘Kom gezondheid! Kom komkommer!’  

Oorkonde
Maak een grappige oorkonde op de computer en draai die uit voor elk kind. 
Zet er bijvoorbeeld op: 
Bij deze verklaar ik dat: …. De afgelopen weken veel geleerd heeft over GROENTEN EN 
FRUIT. Hij/zij is een kenner geworden op het gebied van groenten- en fruitgebruik.
 
Reik de oorkondes uit aan alle kinderen. Een leuke manier hiervoor is om alle 
kinderen één voor één naar voren te roepen en plaats te laten nemen aan een 
bureau voor in de klas. Daar mogen ze op de oorkonde hun handtekening zetten, 
nadat u uw handtekening erop hebt gezet. Laat iedereen voor elkaar klappen. 
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Bij deze verklaar ik dat:

......................................................

de afgelopen weken veel geleerd heeft over 

groenten en fruit

Hij/zij is een kenner geworden op het gebied 
van groente- en fruitgebruik

Handtekening leraar

......................................................

Handtekening leerling

......................................................
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De kinderen sluiten deze lessenserie af met een les waarbij gekokkereld wordt. 

Vooraf: Wellicht is ouderhulp wenselijk. 

Materiaal:
•  Kopieerblad 10 (voor ieder groepje één)
•  Groenten en/of fruitrecepten van www.schoolgruiten.nl of uit kookboeken
•  Ingrediënten (zie recepten)
•  Kookgerei (zie recepten)
•  (evt.) Tafelkleden, borden, bestek, servetten, bloemen, slingers (crêpepapier)

Samen voorbereiden
Vertel de kinderen dat ze recepten met groenten en /of fruit mogen kiezen om te 
maken in de klas. Op kopieerblad 10 staan sowieso twee recepten. Maar de kinderen 
kunnen zelf ook recepten kiezen van de site www.schoolgruiten.nl. Of ze kunnen uit 
kookboeken van school of uit de bibliotheek worden uitgezocht. Kies samen met de 
klas welke recepten de kinderen gaan maken voor de feestelijke afsluiting. Ieder 
groepje kan bijvoorbeeld één recept kiezen. Voor het feestje kunnen de tafels ook 
feestelijk gedekt worden. Laat de tafels bijvoorbeeld dekken met mooie tafelkleden, 
borden, glazen en bestek en versieren met kunstig gevouwen servetten, bloemen en 
slingers. U kunt er ook voor kiezen om één groepje zelf vrij te stellen van koken en 
de tafels te laten versieren.

Stal alle benodigde boodschappen ‘s morgens uit in de klas. Bederfelijke dingen 
moeten in de koelkast worden bewaard. U kunt er ook voor kiezen om de kinderen 
zelf boodschappen te laten doen. Ieder kookgroepje maakt, wanneer gewenst, met 
een ouder het gekozen gerecht. 
Ze kunnen koksmutsen dragen om de sfeer te verhogen. Deze worden eenvoudig 
gemaakt van papier: een groot vel wordt in de lengte door midden geknipt. Deze 
helft wordt als een harmonica gevouwen en aan een kartonnen rand geplakt die 
precies om het hoofd van het kind past.

Alternatief
Als u het koken in de klas te ingewikkeld vindt: Vraag dan een aantal ouders (met 
hun kind) één van de gerechten thuis te maken en mee te nemen naar school. Dan 
kunt u de voorgaande dag de tafels met de kinderen feestelijk dekken.

Extra
Kookboek maken
Laat de kinderen een zestal recepten uitkiezen die ze thuis ook zouden willen maken 
en zorg voor kopieën daarvan. De kinderen maken nu zelf van een wit A4-vel een 
‘voorkantje’ voor hun receptenboekje. Ze nieten het boekje daarna aan elkaar. 

Ouders eten mee
U kunt er ook voor kiezen om de ouders ook uit te nodigen in de klas om een hapje 
mee te eten. Een uitgelezen kans om nog één keer de ouders te betrekken bij het 
groenten- en fruitgebruik van hun kinderen!

Zelf koken! 
(voorbereiden en koken)

Les 10
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