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Inleiding
Voor u ligt het draaiboek dat hoort bij de activiteit: fair op de kinderboerderij.
Dit is een draaiboek voor de hele activiteit met een tijdschema en een handleiding
voor de docent waarmee hij / zij de lessen kan uitvoeren.
In de bijlages vindt u de benodigde informatie.
Tijdens de fair helpen leerlingen van het VMBO klas 1 of 2 de gasten die de fair
bezoeken.
Het doel van deze lessen:
VMBO leerlingen kunnen na het volgen van de lessen zelfstandig informatie
verzamelen over dieren, planten en producten om die informatie op een leuke en
leerzame wijze over te dragen aan bezoekers van de fair. Leerlingen kunnen
zelfstandig planten verkopen en met de kassa afrekenen. Zij maken pannenkoeken
volgens een recept klaar en verkopen deze aan de bezoekers.
De VMBO leerlingen voeren deze activiteiten zelfstandig uit. Zij werken hiermee aan
de volgende competenties:
1. LBK-K-2: 4: Ethisch en integer handelen.
De leerling kan op adequate wijze relaties opbouwen en onderhouden.
2. LBK-K-2: 6: Presenteren.
De leerling kan op adequate wijze communiceren en zich presenteren, zowel
verbaal (mondeling) als non-verbaal.
3. LBK-K-2 :14:Op de behoeften en verwachtingen van de ‘klant’ richten:
De leerling kan op adequate wijze klanten helpen.
4. LBK-K-2: 19: Bedrijfsmatig handelen.
De leerling kan op adequate wijze met productiemiddelen omgaan.
De uiteindelijke uitvoering van de activiteit duurt maximaal 1 dag. Leerlingen kunnen
in roulatie worden ingezet. Er zijn minimaal 6 lesuren van 50 minuten nodig voor de
voorbereiding van deze activiteit.
Deze activiteit kunt u organiseren op een kinderboerderij. U kunt ook voor een
andere locatie kiezen indien er geen kinderboerderij voorhanden is.

Hoofdstuk: Inleiding

Aan dit draaiboek zijn de lessen voor de VMBO leerlingen ter voorbereiding op deze
dag toegevoegd.
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Tijdschema
De lessen duren steeds 2 lesuren van 50 minuten
Februari-maart
April
April – half:
April
April/Mei
Les 1:

A.
B.

Datum vast stellen
Start met deelnemers benaderen voor fair
Lijst maken met deelnemende leerlingen uit klas 2 VMBO
Brief ouders over deelname aan de fair op zaterdag.
Werkgroep formeren
Overige deelnemers fair benaderen
Draaiboek uitvoeren.
Lessen ter voorbereiding op de fair
Introductie mini fair op de kinderboerderij.
Hoe gedraag ik mij op een fair en naar de gasten/klanten toe?
Brainstormen over activiteiten op de fair.
Presentatie van gemaakte keuze van de activiteiten.

Les 3:

Voorbereiding en proefdraaien van de activiteiten

Begin juni:

Les 4: Fair op de kinderboerderij
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Les 1
Doel van de les:
Na deze les kunnen de leerlingen:
1. Uitleggen én in een rollenspel uitspelen hoe je je gedraagt.
2. Uitleggen en voordoen hoe je omgaat met de gasten en de kinderen die de
dag bezoeken.
3. Vertellen
 Wat het doel van de fair/minimarkt is
 wat de activiteiten deze dag zijn,
 welke voorbereidingen zij moeten doen om er een succes van te
maken
 en welk aandeel zij zelf daar in hebben.
Kort programma:






Uitleg doel en programma van de fair op de kinderboerderij.
Uitleg over de activiteiten op de fair en de taken van de leerling op de fair
Hoe ziet het verloop van deze les en het verloop van de fair eruit
Welke voorbereidingen moeten leerlingen treffen om straks succesvol te zijn
op de fair, zowel in de activiteiten als in het gedrag.
Wat is er nodig voor het organiseren van de fair-activiteiten en hoe gaan we
dat regelen.

Duur van de les:
De les omvat twee lesuren, 100 minuten in totaal.
Locatie:
Deze les vindt plaats in het schoolgebouw.
Benodigdheden:
 werkboek leerlingen met alle informatie, leskaarten en rollenspel / gedrag

Hoofdstuk: Les 1

Bijzonderheden:
In het werkboek vinden de leerlingen informatie over het verloop van de activiteit en
alle benodigde lesmaterialen.

fair op de kinderboerderij
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Les 2
Doel van de les:
Na deze les kunnen de leerlingen
1. de activiteit die zij gaan uitvoeren op de fair aan de klasgenoten inhoudelijk
presenteren.
2. voorbereidingen treffen om de activiteit de volgende les inhoudelijk vorm en
praktisch uit te werken.
Kort programma:
 Brainstorm sessie voor aanpassing vernieuwing activiteiten
 Uitwerken activiteiten
 Presentatie aan alle leerlingen van je eigen activiteit
Duur van het programma:
De les omvat twee lesuren. 100 minuten in totaal.
Locatie:
Deze les vindt plaats in het schoolgebouw.
Benodigdheden:
 Flap over
 Vernieuwende werkvorm voor brainstorm sessie
 Presentatie middelen (laptop, beamer, digibord)

Hoofdstuk: Les 2

Bijzonderheden:
Van de brainstorm sessie de belangrijkste uitkomsten op papier vast leggen.
Ook hier kun je kiezen voor een vernieuwende werkvorm.
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Les 3
Doel van de les:
Na deze les kunnen de leerlingen:
1. De pannenkoeken volgens recept bakken
2. De producten klaarmaken
3. De producten voor verkoop verpakken
Leerlingen kiezen een van de activiteiten die op de fair worden uitgevoerd. In deze
les gaan de leerlingen in groepen aan de slag met de praktische uitwerking van het
door hun gekozen onderdeel van de fair.
Kort programma:
 De leerlingen maken een lijst van benodigdheden voor die activiteit
 De leerlingen zorgen voor bijbehorende kennismaterialen (recepten)
 De leerlingen bereiden de producten (aan de hand van de recepten)
 De leerlingen maken producten klaar (plantmateriaal/vogelhuisjes)
 De leerlingen verpakken de producten voor de verkoop.

Duur van het programma:
De les omvat twee lesuren. 100 minuten in totaal.
Indien er onvoldoende tijd is dan kan er een vervolg van twee lesuren aan gegeven
worden. Dit is afhankelijk van de gekozen activiteit.
Locatie:
Deze les vindt plaats in het schoolgebouw.
Benodigdheden:
De docent dient de materialen voor de diverse onderdelen paraat te hebben zodat de
leerlingen daadwerkelijk aan de slag kunnen met de uitvoering.

Hoofdstuk: Les 3

Bijzonderheden:
Deze les vraagt veel voorbereiding.
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Les 4
Doel van de les:
Leerlingen voeren de activiteit uit op de kinderboerderij.
De leerlingen tonen aan dat:
1. De voorbereidingen van de afgelopen weken leiden tot het goed uitvoeren van
de genoemde competenties.
2. Zij op adequate wijze informatie hebben verworven en verwerkt door
doelgericht te onderzoeken en te oefenen.
3. Zij zich netjes kunnen presenteren en dat zij hun producten op een correcte
wijze kunnen verkopen.
4. Ze de kassa kunnen gebruiken bij het afrekenen.
5. Zij op adequate wijze kunnen omgaan met druk en tegenslagen.
6. Zij kunnen inspelen op wat de klant/gast van hun verwacht.
Kort programma:
De VMBO leerlingen zijn ruimschoots op tijd aanwezig (ruim voordat de bezoekers
van de fair komen) om alles klaar te zetten. Bezoekers komen op de eerste plaats
voor een gezellig uitje. Leerlingen leveren een essentiële bijdrage.
De fair op de kinderboerderij duurt een dagdeel. Na afloop ruimen de VMBO
leerlingen op. Extra zorg en aandacht gaat uit naar het terug plaatsen en verzorgen
van de dieren. Ook de planten verdienen de nodige nazorg. (bijvoorbeeld: planten
die niet verkocht zijn uit de verpakking halen).
Duur van het programma van de leerlingen VMBO:
Een dagdeel.
Locatie:
De kinderboerderij.

Bijzonderheden:
Het is mogelijk om voor deze activiteit een (mini) proeve te schrijven waarmee de
competenties worden getoetst. Hierdoor wordt de activiteit geschikt voor de
bovenbouw.

fair op de kinderboerderij
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Benodigdheden:
 Alle benodigdheden die per onderdeel in de docentenhandleiding zijn
benoemd.
 Fototoestel/filmcamera
 koffie, thee en limonade met koekjes en benodigdheden (kopjes/suiker/melk)
 schrijfbenodigdheden
 leskaarten/recepten
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Programma van de fair op de kinderboerderij.
Tijdens de fair helpen leerlingen van het VMBO 2 de gasten die de fair bezoeken.
Tijdens deze fair verzorgen de leerlingen de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Knijpertjes en/of pannenkoeken bakken en verkopen.
Toezicht houden bij de dierenhoek.
Bezoekers behulpzaam zijn bij het hanteren van de dieren.
Gekozen kinderactiviteiten uitvoeren.
Plantmaterialen (los) verkopen.
Vogelhuisjes verkopen.
Verkoop van ijs (georganiseerd door een ijs hoeve).

De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het oprichten en inrichten van de “stand”.
Tijdens deze activiteit komen leerlingen in contact met boeren, burgers en buitenlui.
Zij dragen de kennis die zij hebben opgedaan tijdens de opleiding over aan de
bezoekers van de markt. Zij maken pannenkoeken volgens recept klaar en staan
mensen te woord die een product, gemaakt op de school willen kopen.

Om gewenst gedrag te stimuleren kun je gebruik maken van het ABC-tje (zie bijlage
A, B en C). Dit ABC-tje kan de docent voorafgaande aan de fair gebruiken en
oefenen tijdens de lessen op school.
Naast de activiteiten die door leerlingen worden uitgevoerd zijn er ook nog een aantal
standhouders uit de regio aanwezig. Gezamenlijk vormen zij de fair op de
kinderboerderij. Er is catering en muziek aanwezig zodat de bezoekers gezellig ook
een drankje kunnen nuttigen tijdens het bezoek aan de diverse stands. In een
kleinere setting kan de activiteit ook zonder andere standhouders worden uitgevoerd.
Voor de organisatie van de fair is in bijlage 1 een uitwerking gemaakt voor de mini
boerenmarkt op de kinderboerderij in Baalder in Hardenberg. Dit draaiboek is
uitgewerkt aan de hand van een voorbeeld draaiboek op de website van Nederland
bloeit.

fair op de kinderboerderij

Hoofdstuk: Programma van de fair op de kinderboerderij.

Naast het werken aan de in de inleiding genoemde competenties is het voor de
leerlingen ook belangrijk dat zij zich netjes en correct gedragen op de fair, ook als zij
niet bezig zijn met de uitvoering van hun taak. Zij zijn niet alleen onderdeel van het
gastheerschap op de kinderboerderij, zij zijn ook het visite kaartje van school.
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Bijlage 1: Draaiboek fair kinderboerderij Baalder te Hardenberg
Hoe organiseer je een fair op het erf?
Stappenplan organisatie fair op de kinderboerderij:
1 Werkgroep oprichten
2. Check of je locatie geschikt is
3. Welke activiteiten worden georganiseerd
4. Activiteiten ter ondersteuning van de locatie
5. De fair onder de aandacht brengen
6. Tijdens de fair
7. Evaluatie
8. Adressen van producenten van boerderijproducten

Uitwerking werkgroep fair kinderboerderij Baalder te Hardenberg
Voor het organiseren van de fair is een werkgroep geformeerd uit de vrijwilligers die
het jaar rond de dieren voeren op de kinderboerderij en de activiteiten gedurende het
jaar organiseren. Het is een enthousiaste groep mensen die de kinderboerderij en de
wijkbewoners goed kennen. Door het organiseren van de jaaractiviteiten zijn deze
vrijwilligers ook goed op elkaar ingespeeld. Deze werkgroep bestaat uit 3 vaste leden
aangevuld met “oproepbare” hulp van de beheerder van de kinderboerderij en
overige vrijwilligers en “hulp langs de zijlijn” van AOC de Groene Welle te
Hardenberg. Een aantal vaste onderdelen van de fair wordt door leerlingen van de
Groene Welle uitgevoerd. De supervisie hierover ligt dan ook geheel bij de Groene
Welle.
2. Geschikte locatie
Voor het organiseren van een fair is naast een kinderboerderij, een mooi erf/land van
een akkerbouwbedrijf of een (melk)veehouderijbedrijf een prima locatie. Maar ook
een locatie centraal gelegen of een goed bezocht evenement kan goed functioneel
zijn als locatie voor een te houden fair. Houd met de keuze van de locatie rekening
dat er bij eventueel slecht weer een uitwijkmogelijkheid bestaat (schuur o.i.d.). Denk
bij de keuze van de locatie ook altijd aan bereikbaarheid, parkeerruimte, sanitaire
voorzieningen etc.

fair op de kinderboerderij
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1. Werkgroep oprichten
Om een goede fair te organiseren werk je het meest doeltreffend met een
enthousiaste werkgroep, bestaande uit vier of vijf personen. Denk bij het
samenstellen van de groep aan elkaars kwaliteiten. Financieel, organisatorisch etc.
Bedenk met elkaar een concept voor de fair of hang er een thema aan.
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Uitwerking locatie fair kinderboerderij Baalder te Hardenberg
De kinderboerderij in Baalder bestaat uit een mooie boerderij met een ruime kantine
en een bovenverdieping met een leslokaal. Het buitenterrein bestaat uit het terrein
van de kinderboerderij en een redelijk groot parkeerterrein. In de nabije omgeving is
ook mogelijkheid de auto te parkeren. Gezien de ruimte is er gekozen voor een minifair. De locatie omvat eigen sanitaire voorzieningen. Het binnenterrein van de
kinderboerderij is een veilige omgeving voor gezinnen met kinderen. Voor een
aantal standhouders is het dit jaar noodzakelijk kramen te regelen.
AANDACHTSPUNT: slecht weer situatie.

Natuurlijk kunnen dit soort activiteiten worden uitgebreid met kleine spelletjes voor
kinderen, zoals een grabbelton en touwtje trekken, agrarisch memorie (plastic
bekertjes met daaronder diverse agrarische producten in paren, zoals aardappels,
peen, spruiten, tarwe, tomaat, ui), productherkenning met producten en hun
groeiwijze en kaas raden (gewicht raden).
Uitwerking activiteiten fair kinderboerderij Baalder
De volgende standhouders hebben voor dit jaar al toegezegd deel te zullen nemen
aan deze mini fair.
1. Hoefsmid
2. Spinnenwiel
3. Vilten
4. De Koppel (natuur educatie)
5. Stoelen matten
6. IJs boerderij Bosman
7. Verhalenverteller
8. Pottenbakkerij
9. Demonstratie rietdekken
10. Promotie wijkvereniging Baalder
11. Dierenhoek; leerlingen VMBO AOC de Groene Welle
12. Knijpertjes verkoop; leerlingen VMBO AOC de Groene Welle
13. Pannenkoeken bakken; leerlingen VMBO AOC de Groene Welle
14. Planten- en Vogelhuisjes verkoop; leerlingen VMBO AOC de Groene Welle
fair op de kinderboerderij
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3. Activiteiten
Op een fair kunnen diverse activiteiten worden georganiseerd.
Enkele voorbeelden zijn:
a) Tentoonstelling en verkoop van agrarische producten (regionaal)
b) Demonstratie (oude) ambachten of machines op het land
c) Wedstrijden zoals koe melken en trekker rijden, rodeorijden
d) Tentoonstelling oude landbouwmachines en werktuigen
e) Vertonen van dvd van bijvoorbeeld Nederland bloeit of ander filmmateriaal
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Elk jaar is er een groepje jeugd die de muziek voor die dag verzorgd. De
kinderboerderij zorgt voor de catering (koffie/thee en frisdrank).

4. Activiteiten ter ondersteuning van de locatie
 Zorg voor een gezellige aankleding van de gekozen locatie.
Er ontstaat ook door de verscheidenheid aan producten al een gezellige sfeer.
 Werk bijvoorbeeld met richtingbordjes naar het erf.
 Geef duidelijk aan waar men kan parkeren (begeleid dat eventueel).
 Je kunt de locatie met wat vlaggen, ballonnen en strobalen aankleden.
 Bezoekers en deelnemers zullen tijdens het evenement iets willen
drinken/eten.
 Gaat iemand de fair openen? De burgemeester, of een wethouder? Is er dan
een geluidsinstallatie nodig om de markt te openen of om de activiteiten op de
markt om te roepen?
 Let op dat er geen gevaarlijke machines zijn, waar gasten (kinderen) zich
in/aan kunnen bezeren.
 Zorg dat de telefoonnummers van brandweer, politie en de huisarts/ziekenhuis
bekend zijn.
 Regel een fotograaf om het evenement vast te leggen. Je kunt de foto’s
bijvoorbeeld gebruiken bij een persbericht die achteraf naar de kranten wordt
gestuurd.
Uitwerking locatie ondersteunende activiteiten op kinderboerderij Baalder
- Dit jaar wordt er voor het eerst een route over het terrein uitgezet.
Alle standhouders worden door de route beter betrokken bij de dag.
- Er komen dit jaar 3 marktkramen.
- De werkgroep deelt de plaatsen van de standhouders in, geen vrije keuze.
- Elk jaar is er een speciale gast die de fair opent.
- Dit jaar extra aandacht schenken aan een gezellige aankleding van het
terrein. (slingers en ballonnen).
- Extra ondersteunende kinderactiviteiten opzetten via brainstorm (les) binnen
het VMBO.
- Artikel voor de krant schrijven, in de promotie en als verslaglegging.
AANDACHTSPUNT:
1. EHBO vragen en belangrijke telefoonnummers paraat hebben.
2. Kramen regelen.
3. Route-pijlen regelen of maken met de leerlingen.
fair op de kinderboerderij
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AANDACHTSPUNT:
1. Kleine spelletjes voor kinderen toevoegen.
2. Doorlopende Power Point over de dieren van de kinderboerderij.
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Aandacht vragen voor de fair
Natuurlijk breng je de fair onder de aandacht van potentiële bezoekers. Denk
bijvoorbeeld aan borden die je langs toevoerwegen kunt plaatsen. Denk aan
affiches/aanplakbiljetten die je via de winkels, campings, VVV-kantoren, scholen etc.
kunt verspreiden. Maak een persbericht voor de regionale en lokale kranten en
omroepen. Wellicht kun je een advertentie plaatsen in bladen bij je in de buurt. Als je
een folder/programmaboekje uitgeeft, kun je hierin de standhouders (de eventuele
sponsors), de georganiseerde activiteiten, de openingstijden van de markt en de
beschrijving van de locatie en een routebeschrijving opnemen.

5. Tijdens de fair
De dag voor het evenement of 's morgens vroeg moeten de marktkramen zijn
opgebouwd. De standhouders zullen met auto's bij hun kraam willen komen om
spullen uit te laden. Zorg voor een goede begeleiding.
Probeer tijdens de fair een radio-uitzending te regelen via de lokale omroep. Een
verslaggever kan vanaf de fair de gehele dag rechtstreeks verslag doen van de
activiteiten. Begeleid de fotograaf die foto's maakt van het evenement.
Bovenstaande is van toepassing op een grote fair.
6. Uitwerking fair kinderboerderij
Dit jaar vindt de mini fair plaats van 13.00 uur tot 16.00 uur. De tijden zijn gebaseerd
op de ervaringen van afgelopen jaren. De looproute moet ’s morgens als eerste
worden uitgezet, bordjes gebruiken om aan te geven waar de standhouders hun
stand kunnen opbouwen. (Omdat de indeling vooraf wordt gemaakt).
Om 11.30 uur moet alles klaar zijn en kunnen de standhouders evt. gezamenlijk soep
met broodjes eten. Dit geeft voor de standhouders iets extra’s aan deze fair, samen
is het gezellig lunchen.
AANDACHTSPUNT:
1. Route-pijlen
2. Soep en broodjes

fair op de kinderboerderij
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Uitwerking fair kinderboerderij Baalder
Voor de fair worden posters en flyers gemaakt. Deze worden door de vrijwilligers
verspreid in de wijk en bij supermarkten opgehangen. De basisscholen worden door
een van de vrijwilligers persoonlijk bezocht. Hij komt in de klassen en doet dan een
praatje over de activiteit die plaatsvindt op de kinderboerderij. In dit geval dus de mini
fair. Er vindt veel mond-op –mond reclame plaats. Dit jaar komt er voor het eerst een
groot bord met poster te staan bij de kinderboerderij.
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7. Evaluatie
Het is altijd goed om na het evenement een persbericht te maken. Je kunt aan het
persbericht een foto toevoegen. Probeer na afloop de georganiseerde fair te
evalueren. Wat ging er goed, wat kan er de volgende keer beter. Leg de bevindingen
en alle contactpersonen van de diverse organisaties goed vast op papier. Hierdoor
kun je de volgende keer nog beter een fair te organiseren.
Uitwerking fair kinderboerderij
De fair wordt na afloop op de dag zelf kort geëvalueerd. Kort ernaar wordt er een
vergadering belegd en wordt de mini fair uitgebreid geëvalueerd. Er worden altijd
foto’s gemaakt en er wordt geprobeerd een persbericht geplaatst te krijgen.
AANDACHTSPUNT: Wat zou je nog meer met de foto’s kunnen doen?

8. Adressen van standhouders en medewerkers fair
Maak een lijst van alle mensen die hebben meegewerkt aan de fair (voorbereidinguitvoering en afsluiting) en maak een lijst van alle standhouders. Bewaar daarnaast
ook de lijst met belangrijke telefoonnummers en adressen. Dit bespaart werk voor
een volgende fair.

Hoofdstuk:

Uitwerking voor fair kinderboerderij
Dit draaiboek wordt elk jaar aangepast en verder uitgebreid voor het organiseren van
een jaarlijkse mini fair op de kinderboerderij.

fair op de kinderboerderij
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Bijlage 2: De brief voor de leerlingen en de ouders

Hallo leerlingen en ouders van klas1 en 2,
Op zaterdag ………………. a.s. organiseren vrijwilligers een mini boerenmarkt
(….op kinderboerderij Baalder ….)van 13.00 uur – 16.00 uur.
Ook de ( .. naam van de school.. Groene Welle) werkt hier aan mee met een aantal
leerlingen.
Wij vinden het heel leuk dat jullie ook meedoen.
Onze activiteiten zijn o.a.:
 Knijpertjes maken
 Knuffelhoek met kleine dieren
 Verkopen van plantjes
 Pannenkoeken bakken
Deze activiteiten verzorgen wij samen. Natuurlijk is het mogelijk om te wisselen in de
activiteiten. Dat kunnen we dan overleggen.

Om 12.00 uur verwachten wij jullie bij de kinderboerderij.
Tussen 16.00 en 17.00 uur ruimen we alles weer op en kunnen jullie weer naar huis.
We hopen op een gezellige dag met elkaar.
Voor vragen kun je ons bellen:
Mevrouw……
tel….
De heer …..
tel….

Deelnemende leerlingen:

fair op de kinderboerderij
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Voor eten en drinken zorgen wij.
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Hoofdstuk: Bijlage 2: De brief voor de leerlingen en de ouders

Bijlage 3: Flyer fair op de kinderboerderij (2013)

fair op de kinderboerderij
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Hoofdstuk: Bijlage 4: Poster fair kinderboerderij (2013)

Bijlage 4: Poster fair kinderboerderij (2013)

fair op de kinderboerderij
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Bijlage 5: Lijst benodigdheden voor de fair op de kinderboerderij
Knijpertjes
 2 knijpertjesijzers
 Voor beslag van de hele dag nodig: zie boodschappenlijst .
 Rolstaafjes
 Receptjes
 Boterhamzakjes
 Mixer
 2 Beslagkommen
 2 lepels om op te scheppen
 Tafelkleed of zeil
 Afwasgelegenheid: emmer, theedoeken, vaatdoeken, afwasmiddel
 Prijslijst

Plantjes verkopen:
 Minimaal 4 soorten plantjes
 Prijslijst
 Informatie over de verzorging / kennis aan lln
 Aankleding verkoophoek
 Plastic tasjes
 Inpakmateriaal?
Naar keuze:
 Pannenkoeken bakken
Algemeen
 Verlengsnoer
 Eigen kleding voor docenten en lln.
Boodschappen:
 2 kg meel
 2 kg suiker
 1 kg boter
 16 eieren
 Zout, kaneel, anijs of rum
 Soep en broodjes voor eigen deelnemers met beleg.
fair op de kinderboerderij
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Dierenhoek;
 Balen stro
 Bordjes met doel van de hoek.
 Konijnen te koop
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Eigen drinken

fair op de kinderboerderij
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Bijlage 6: Knijpertjes
 Nodig:








250
gr.
boter
500
gr.
suiker
4 stuks of 200
gr.
eieren
500
gr.
Bloem
Naar smaak: zout, kaneel, anijs of een
glaasje rum.
Ca. 2 bekers
lauw water.
wafelijzer

 Smelt de boter en mix de suiker en de eieren erdoor.
 Voeg de bloem toe en de twee bekers water tot het beslag iets dikker is dan
een pannenkoekbeslag.
 Voeg dan naar smaak zout, kaneel, anijs of rum toe.
 Voor één knijpertje doe je een lepel beslag in het hete ‘knijpertjes’ ijzer. Even
wachten tot het is uitgedampt en klaar.
Je kan de knijpertjes plat laten, dit is een oudejaars traditie (het ‘oude’ jaar is
uitgerold) of de knijpertjes oprollen als nieuwjaar traditie ( het ‘nieuw’ jaar is nog
verborgen, niet uitgerold). Ook kan je er met behulp van een vorm oubliehoorntje van
vormen.

Hoofdstuk: Bijlage 6:

Knijpertjes

Succes en eet smakelijk.

fair op de kinderboerderij
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Hoofdstuk: Bijlage 7: Bordjes te koop……….. en dierenhoek

Bijlage 7: Bordjes te koop……….. en dierenhoek
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Hoofdstuk: Bijlage 7: Bordjes te koop……….. en dierenhoek

Bijlage A: Hoe gedraag ik mij prettig op een fair
Hieronder lees je een tekst over je gedrag op plaatsen, zoals een fair, waar je komt in
het kader van de projecten die we doen opschool.

Ontvangst en begroeting
Als je op een basisschool komt begroet je de leerkracht waar je mee samen gaat
werken. ‘Goedemorgen’ of ‘goedemiddag’ en het noemen van je naam is
voldoende.
Zorg ervoor dat je begroeting met leerkrachten, kinderen of klanten correct is. Een
binnensmonds ‘môgguh’ is niet passend. Het eerste contact is zeer belangrijk en
bepalend voor de rest van het bezoek.

Verbale en non-verbale communicatie
Als jou iets wordt gevraagd en je weet het antwoord niet, kun je op twee
manieren reageren: je kunt zeggen ‘Ik weet het niet’ of je kunt je schouders
ophalen als teken dat je het niet weet.
In het eerste geval gebruik je woorden en spreek je van verbale communicatie.
In het tweede geval bedien je je van gebaren en spreek je van non-verbale
communicatie.

Als je werkt in een beroep waarin je veel met mensen omgaat (en op een
basisschool of markt doe je dat), moet je aandacht moeten besteden aan de manier
waarop je praat. Je hoeft heus geen prachtige volzinnen te maken, maar klanten
moeten je wel kunnen verstaan. In Nederland leer je op school zogenaamd
Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN). Als je dat in de klas of op de markt spreekt,
is het altijd goed.
Als je thuis gewend bent om dialect te spreken en de klanten op de markt en de
andere deelnemers doen dat ook, dan mag dat. Gemeenschappelijk taalgebruik
schept dan een band die voor een winkelier met zijn klanten van groot belang kan
zijn.
Het is dus beter om rustig te blijven en net zo te praten als anders: niet te zacht,
maar ook niet te hard. En al helemaal niet schreeuwend.
Bij al deze regeltjes moet je er ook nog voor zorgen dat je niet overkomt als een
automaat.

fair op de kinderboerderij
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1. Verbale communicatie
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2. Non-verbale communicatie
Je wenkbrauwen fronsen als je iets niet snapt of lachen als iets leuk is, het is zo
normaal dat je er niet eens bij nadenkt dat je op deze manier daadwerkelijk
communiceert. Als iemand jou een leuke mop vertelt, is het voor de verteller
veel leuker om hard te lachen dan om heel droog op te merken: ‘Ja, dat was een
goeie grap.’ Als je doof bent, ben je vaak aangewezen op gebarentaal. Dan ben
je er heel bewust mee bezig. Sommige gebarentaal valt zelfs onder verbale
communicatie, omdat door gebaren letters worden gevormd die samen een
woord maken.
Non-verbale communicatie gaat meestal onbewust. Iemand spreekt zich niet
echt uit, maar de gebaren, de houding of alleen maar de oogopslag spreken
boekdelen. Het is dan ook goed om daar op te letten.
Non-verbaal communiceren kun je op verschillende manieren doen.

2.1

Non verbale communicatie: Wees bewust van wie je bent

Lichaamstaal is een taal die je niet moet onderschatten. In de totale communicatie
bepaald lichaamstaal 60 % van de communicatie. Er blijft dus minder dan 40% over
voor de intonatie en de letterlijke woorden die je uitspreekt.
Een goede beheersing van lichaamstaal kan een gesprek maken of breken.

Als er een klant of leerling komt, moet je proberen al bij de begroeting oogcontact
te maken. Hiermee geef je te kennen dat je de ander hebt opgemerkt.
Dat moet je niet overdrijven. Ga de klant niet aanstaren tot je hem recht in de ogen
kijkt.
Later in het verkoopgesprek moet je de klant of leerling ook zo veel mogelijk
aankijken.
Probeer daarbij niet krampachtig zijn ogen te ontwijken. En kijk in ieder geval
niet voortdurend naar het plafond of de grond. Als je het moeilijk vindt om
iemand recht aan te kijken, richt je ogen dan op het plekje tussen de ogen van
de klant. Zo lijkt het of je hem aankijkt, maar leidt het je niet af. Door een bange
of verlegen blik kan de ander zich onprettig gaan voelen. Een bescheiden
glimlach helpt juist om hem of haar op zijn gemak te stellen.
Deze eerste seconden met de begroeting, het oogcontact en een glimlach zijn
van een groot belang. Zij geven aan dat de je een prettig persoon bent. Een
goed begin is in dit geval het halve werk.

fair op de kinderboerderij
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2.1.2 Gebaren
Met je handen en armen kun je ook een heleboel uitdrukken. Veel mensen
leggen een hand op hun hart om uit te drukken dat ze eerlijk zijn. Anderen
steken twee vingers omhoog als ze zweren dat iets waar is. Sommige verkopers
hebben de neiging om steeds hun haren glad te strijken. Of elke keer als ze een
vraag aanhoren in hun gezicht te krabben. Vaak heb je het zelf niet eens door.
Maar zulke gebaren kunnen negatief worden opgevat.

2.1.3 Houding
Als twee mensen met elkaar praten en het is een prettig gesprek, nemen ze vaak
elkaars houding aan. Je zit gezellig met je vriendin een glaasje te drinken en jij
neemt een slok. Heel vaak zal zij heel snel daarna, zo niet direct ook een slok
nemen. Het is een soort wet van oorzaak en gevolg. Ontspant de een zich, dan
volgt de ander vrijwel automatisch. Je noemt dat spiegelen. Dit spiegelen is in de
meeste gesprekken heel positief.
Maar soms kan het ook heel gevaarlijk zijn. Stel dat de ander tijdens het gesprek een
negatieve, beetje chagrijnige houding gaat aannemen, dan kan dat jou zo
beïnvloeden dat jij dit misschien ook gaat doen. In dit laatste geval is het erg
belangrijk dat je zelf in ieder geval een positieve en open houding blijft houden in de
hoop dat de ander zich aan jou gaat spiegelen.

Je persoonlijke verzorging is ook een duidelijk onderdeel van lichaamstaal. Hoe
kleed jij je? Hoeveel oorbellen draag je? Hoeveel piercings of tattoos heb je op
een opzichtige plaats zitten? Draag je snel een transpiratiegeur met je mee?
Het zijn allerlei zaken die jij ongetwijfeld mooi vindt en waarvan je zegt dat anderen
zich er niet mee moeten bemoeien. Toch kunnen klanten, kinderen op de
basisschool of leerkrachten zich eraan storen.
Je uitstraling zal moeten overeenkomen met die van de school waar je werkt.
Dit betekend ook dat je niet rookt en geen kauwgum eet.

Afscheid nemen
Groet vriendelijk tot ziens en houdt zo mogelijk de deur open. Daarbij geldt: wees
correct, maar gebruik geen standaardzinnen. Dus geen binnensmonds gemompel,
geen populair doei, ajuus of iets dergelijks.
Zorg er bovendien voor dat het altijd gemeend klinkt.

fair op de kinderboerderij
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Bijlage B: Opdrachten voor het rollenspel.
Rollenspel:
Situatie 1: Je staat in de stand met planten er komt een klant. Wat doe je?
Rol 1: leerling van de Groene vmbo school
Rol 2: mevrouw die planten wil kopen
Rol 3: man van de mevrouw die alles te duur vindt.

Situatie 2: Een kind begrijpt niet hoe ze een konijn moet vasthouden. Wat doe je?
Rol 1: leerling van de Groene vmbo school
Rol 2: Kind dat het niet snapt
Rol 3: kind in de dierenhoek, die al een konijn vast heeft.

Situatie 3: Na het maken van de knijpertjes is het een puinhoop. Wat doe je?
Rol 1: leerling van de Groene vmbo school
Rol 2: leerkracht
Rol 3: leerling van de Groene vmbo school

Situatie : Je staat op een markt met een kraam waarin je tomatenplanten verkoopt.
Er komt een mogelijke klant. Wat doe je?
Rol 1: leerling van de Groene vmbo school
Rol 2: klant die misschien kaas wil kopen
Rol 3: andere klant die eerst geholpen wil worden.
Situatie: Je zit in een konijnen en cavia knuffelhoek, er komen kinderen aan, wat doe
je?
Rol 1: leerling van de Groene vmbo school
Rol 2: kind
Rol 3: ouder van kinderen.
Situatie: Je verkoopt ijsjes, hoe ga je met je klanten om, denk aan uitleg, contact
maken....
Rol 1: leerling van de Groene vmbo school
Rol 2: klant
Rol 3: klant 2

fair op de kinderboerderij
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Situatie 4: Het opruimen is klaar. Wat doe je?
Rol 1: leerling van de Groene vmbo school
Rol 2: leerkracht
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Bijlage C: Spel met kaartjes

Roken

Kauwgum kauwen

Spugen

Mompelen

Blote kleding

Vuile werkkleding

Neus ophalen

De ander uitlachen

Het werk uit handen
nemen

zweetlucht

Niet opruimen

De ander negeren

Populair doen

Vloeken

Met je voeten sloffen

Schouders ophalen als je
het niet begrijpt

fair op de kinderboerderij
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Kaartjes leggen: leg de kaartjes bij do en don’t
Wat doe je wel en wat doe je niet.
Voor het gebruik in groepjes de kaartjes in kleur printen, lamineren en knippen. Per
groepje beide, door elkaar geschudde set kaartjes geven.
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De ander helpen om het
zelf te doen.

Oogcontact maken

Je neus snuiten

Vriendelijk zijn

Duidelijk spreken

Schone kleding

Erg netjes opruimen

Vragen of het goed is

Jezelf voorstellen

Vragen wat je kan doen

Complimentje geven

Aanmoedigen

Er verzorgd uitzien

Behulpzaam zijn

Past mijn kleding in de
situatie
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De vraag herhalen
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