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Blind proeven en bioquizzen op school

Een lessenpakket bio voor
twaalf- tot achttienjarigen
Vanaf mei 2006 brengt Velt
(Vereniging voor Ecologisch
Leven en Telen vzw) leerkrachten
en leerlingen in contact met
biologische landbouw en
voeding. Velt werkt momenteel
aan een origineel en leerzaam
lessenpakket over BIO dat
jongeren uit het algemeen
secundair onderwijs aanspreekt.
Dit project wordt gesteund door
de ALT, Administratie Land- en
Tuinbouw van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap.
door Karen Remans, Velt
Het nieuwe lessenpakket zal bestaan
uit introlessen, themalessen en

overleg met de Vlaamse Overheid
bewaakt de kwaliteit.
De eerste lessen worden getest!
Tijdens een eerste test bleek Biobabbel jr., de introles voor de
derde graad, een uitdaging voor
de leerlingen te zijn. Quizvragen,
stellingen en opdrachten zorgen voor
een gezonde competitie. Als je blind
moet proeven is het bijvoorbeeld
niet zo gemakkelijk om de smaak van
bioappelrabarbersap te herkennen!
Biofanaat of niet, tijdens deze biobabbel zullen de leerlingen niet in
slaap vallen.
De 175 tweedejaars van Instituut
Sancta Maria in Aarschot zullen in de
week van 17 oktober 2005 het eerste
grote bioproefproject meemaken.
Tijdens de milieuweek zullen ze
eten en weten tijdens een introles.
Vervolgens gaan ze het leven in een
bioboomgaard onderzoeken: grote
bomen en kleine bomen, vrienden en
vijanden, de oogst, rassen en smaken,
en het leven van een appelboom en
een bioboer in de vier seizoenen.
Er wordt nog verder gedacht,
geschreven en getest. We werken
ook aan een website. In mei 2006
kan iedere geïnteresseerde school het
lessenpakket bekomen.

projecten. Voor een kennismakingsles
zijn de intro-lessen op maat gemaakt
voor elke graad. Thema-lessen en
projecten bouwen hierop verder. We
zoomen in op een thema en gaan nog
dieper in de biobeleving.
Er zijn werkbladen voor de leerlingen
en gidsen voor de leerkrachten. We
gebruiken verschillende methodieken
en streven naar ervaringsgericht
leren. Het CEGO (Centrum voor
ErvaringsGericht Onderwijs)
biedt ondersteuning op dit vlak.
Leerkrachten en boeren zijn nauw
betrokken bij de ontwikkeling van
het project en een stuurgroep in

Meer info: Karen Remans, Velt vzw,
Projectmedewerkster lessenpakket
Uitbreidingstraat 392c, 2600
Berchem, 03 287 80 60,
karen.remans@velt.be

De
Biobox van Velt
Een lessenpakket bio voor tientot twaalfjarigen

De Biobox bestaat uit 24
geïllustreerde fiches die verschillende
thema’s behandelen, gekoppeld
aan doe-opdrachten. Dit betekent
actief hoekenwerk met ruimte
voor de mening van de kinderen.
Een handleiding begeleidt de

onderwijzer. Een toegewijd Velt-lid
(een ‘Bioschakel’) kan voor extra
ondersteuning in de klas zorgen.
De leerlingen van juf Martine
Lambert van het zesde leerjaar in
Aarsele gingen met de Biobox aan
de slag. Ze ontwierpen nieuwe
biologo’s. In deze klas zitten
duidelijk tekenaars met talent. Wie
twijfelt er nog om bio te kopen als
je deze tekeningen ziet? De klas

ontving als cadeau het boek ‘Eerlijk
is heerlijk’ voor de klasbibliotheek,
een kinderboek over de biologische
keuken met massa’s grappige
tekeningen, knutseltips en weetjes en
met dertien originele recepten.

Scholen krijgen de Biobox
toegezonden als ze 25 euro
overmaken op het rekeningnummer
001-0990550-62 van Velt,
Uitbreidingstraat 392c, 2600
Berchem, 03 281 74 75, info@velt.
be, www.velt.be.
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