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Docentenhandleiding

Beste leerkracht,
Wat is Smaaklessen?
Eten doen we allemaal en elke dag.
Maar wat weten we eigenlijk nog
over eten? Smaaklessen is het
lesprogramma over eten en
smaak voor groep 1 t/m 8 van de
basisschool. Binnen Smaaklessen

Ook dit jaar is er in de Week van de Smaak een activiteit
speciaal voor groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 van de basisschool:
De Nationale Smaaktest! Deze test staat vol opdrachten over smaak, eten
en de herkomst van ons eten. Kinderen proeven verschillende soorten
groenten en fruit en komen te weten welk fruit in Nederland in de natuur
groeit. Als verrassing kunnen alle kinderen het Smaakdiploma 2009
behalen.

staat het beleven van voedsel
centraal. Door te proeven, te ruiken,
te horen, te voelen en te kijken
verkennen kinderen hun eten.
Smaaklessen hoopt dat kinderen
zo, vanuit het eigen interesse en
nieuwsgierigheid, leren bewuste en

De organisatie van de Week van de Smaak is blij dat u deze test gaat doen
met uw leerlingen. Deze test is één van de vele activiteiten die plaatsvindt
in de Week van de Smaak. Een week vol met grote en kleine activiteiten
waarin “smaak” centraal staat en waarin ambachtelijke streekproducten,
seizoensproducten en biologische voeding de hoofdrol spelen. Op www.
weekvandesmaak.nl kunt u meer lezen over alle activiteiten.

gezonde voedselkeuzes te maken.
Meer informatie op
www.smaaklessen.nl

Wat is SchoolGruiten?

Als ambassadeur van de Week van de Smaak droom ik ervan dat alle
scholen in Nederland meedoen met de test. En dat is niet alles. Mijn droom
komt pas uit als alle leerlingen in Nederland ook na de Week van de
Smaak leren over eten. Dat kan met Smaaklessen en/of SchoolGruiten.
Smaaklessen? SchoolGruiten? Ja! Dat zijn schoolprogramma’s over eten.
Hiernaast leest u meer.

SchoolGruiten staat voor gezamenlijk
groenten en fruit eten op school.
Groenten en fruit zijn gezond en
lekker. Toch eten de meeste kinderen
– én volwassenen – er veel te

Namens het gehele Smaakteam bedank ik u alvast voor uw inzet.
Smakelijke lessen!

Tot culi, tot smaak

weinig van. Met SchoolGruiten leren
kinderen op school spelenderwijs
gezonder te eten. Daar hebben ze
voordeel van; nú maar ook later als ze
groot zijn. Het twee keer in de week
gezamenlijk groenten en fruit eten in
de klas kan ondersteund worden met
lessen over groenten en fruit.
Meer informatie op
www.schoolgruiten.nl
Smaaklessen en SchoolGruiten
kunnen zowel samen als los van
elkaar worden ingezet.

Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten

Toelichting op het leerlingenwerkblad
van de

Nationale Smaaktest

Groep
1 t/m 4

Opdracht: Ken jij deze groenten?
Bij deze opdracht proeven de kinderen verschillende groenten, denken ze
na over welke groenten er allemaal zijn en welke ze lekker vinden.

Tip!
In de Nationale Smaaktest staan
opdrachten over groenten en fruit.

Materiaal:
Koop verschillende soorten groenten die je rauw kunt eten. Koop groenten
die de kinderen waarschijnlijk wel kennen zoals wortel, bloemkool,
broccoli, sla, komkommer én tomaat. Koop ook groenten die ze misschien
nog niet kennen zoals paprika, bleekselderij, courgette, radijs, andijvie
en verse spinazie. U kunt ook vragen of de kinderen groenten van thuis
meenemen. Op www.smaaklessen.nl/weekvandesmaak vindt u een
voorbeeldbrief voor ouders.
Werkwijze:
Begin met een groepsgesprek over groenten. Bespreek met de kinderen
welke soorten groenten er allemaal zijn. Kennen de kinderen de
groenten? Hebben ze de groenten wel eens gegeten? Snijd de groenten,
zo nodig, in kleine stukjes en laat de kinderen een stukje proeven. Goede
proevers gebruiken al hun zintuigen (ogen, neus, tast, oren en uiteraard
de tong).
Ga nu naar het leerlingenwerkblad. De kinderen kruisen op het werkblad
aan welke groenten ze kennen. Kennen ze nog meer groenten dan
kunnen ze deze tekenen in de lege hokjes rechts onderaan. Laat de
kinderen aangeven of ze de groenten die zij kennen lekker vinden ,
een beetje lekker vinden
of niet zo lekker vinden . Daarna kunnen
de kinderen van gedachten wisselen met elkaar. Vinden de kinderen
dezelfde groenten lekker? Vraag de kinderen ook of zij thuis elke dag
groenten eten. En nemen ze wel eens groenten mee naar school?

Voor deze opdrachten kunt u gebruik
maken van de poster ‘Ken je deze al’
van het programma SchoolGruiten.
Op deze poster staan een heleboel
soorten groenten en fruit. U kunt
de poster kosteloos bestellen of
downloaden via
www.smaaklessen.nl/weekvandesmaak.

Smaakdiploma
Uw leerlingen kunnen het
Smaakdiploma 2009 behalen.
www.scho
olgru

U kunt dit diploma vinden op
iten.nl

www.smaaklessen.nl/weekvandesmaak.
Print het diploma in kleur en op

Toelichting:
Kinderen horen elke dag tenminste 150 gram groenten en 2 stuks fruit
te eten. Dat is ongeveer 3 (volle) groentelepels gekookte groenten. Als je
de aanbevolen hoeveelheid groenten een keertje niet haalt, is dat niet
zo erg. Maar als je fit en gezond wilt blijven, is iedere dag 150 gram echt
nodig.

dikker papier voor deze speciale
gelegenheid. Maak van de uitreiking
een feestelijke bijeenkomst!

Smaakdiploma 2009
Hierbij verklaar ik dat

is geslaagd voor de Nationale Smaaktest

Extra oefening:
Maak de opdracht een stukje spannender! Kinderen doen om en om een
blinddoek om. Geef het geblinddoekte kind een stuk groenten. Kan het
kind beschrijven hoe het voelt? Kan het kind raden wat het is?

Datum

Handtekening Pierre Wind

Steunpunt Smaaklessen & SchoolGruiten
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Opdracht: Wat koop je in welke winkel?
Bij deze oefening praten de kinderen over waar wij ons eten kopen.
Werkwijze:
Begin deze oefening met een klassikaal gesprek. Laat de kinderen
vertellen wie thuis de boodschappen doet en waar de boodschappen
gekocht worden. Is degene die de boodschappen koopt ook diegene die
thuis kookt? Mogen de kinderen meehelpen met boodschappen doen
en koken?
Laat de kinderen een lijn trekken tussen de verschillende producten én de
juiste winkel.
Bespreek welke producten in welke winkel gekocht kunnen worden.
Zijn zij wel eens in een bakkerij, slagerij, groenteboer of bij de visboer
geweest ? Waarom ga je naar een speciale winkel als je in de supermarkt
alles kunt kopen?
Toelichting:
In de supermarkt is eigenlijk alles te koop. Toch kiezen sommige
mensen ervoor naar de bakker, de slager of bijvoorbeeld de groenteboer
te gaan.
Wanneer je naar de bakker gaat weet je zeker dat het brood
’s ochtends vers gemaakt is. Veel mensen vinden het brood dan extra
lekker. Ook kun je bij de bakker speciale broden kopen die je in de
supermarkt niet kunt kopen. Natuurlijk zit in sommige supermarkten ook
een verse bakker, alleen niet in elke supermarkt.
Hetzelfde geldt voor andere speciaalzaken zoals de visboer, de
groenteboer en de slager. Mensen gaan naar een speciaalzaak met
verschillende redenen. Ze vinden de producten van goede kwaliteit of erg
lekker, ze komen graag in een kleinere winkel, er is veel keus en in een
speciaalzaak worden regelmatig speciale producten aangeboden.
Waarom gaan veel mensen naar de supermarkt?
In de supermarkt kun je in één winkel alles kopen wat je nodig hebt.
Dat is lekker makkelijk. In elke stad en in elke dorp is een supermarkt
in de buurt. Ook zijn de producten die je koopt in de supermarkt vaak
goedkoper dan in een speciaalzaak.
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Opdracht: Teken een dansend stuk groenten of fruit
Kinderen tekenen een dansend stuk groenten of fruit. Dit kan van alles
zijn. Een dansende wortel zoals op het plaatje, een swingende banaan,
een aardbei in beweging of een paprika die een handstand maakt.
Materiaal:
(Kleur)potloden. Eventueel een echte wortel om de kinderen op leuke
ideeën te brengen.
Werkwijze:
De kinderen kunnen een dansend stuk groenten of fruit tekenen in het
witte vlak. Bespreek waarom dansen / bewegen zo belangrijk is.
Toelichting:
Kinderen die bewegen voelen zich fitter en worden minder snel dik.
Gezond eten en voldoende bewegen dragen bij aan een gezond leven.
Kinderen van 4 tot 8 horen minimaal een uur per dag te bewegen.
Extra opdracht:
Zorg voor verschillende soorten groenten en fruit. Laat de
kinderen leuke figuren maken met deze producten. Deze
producten kunnen uitgedeeld worden als traktatie. Voorbeelden
staan vermeld op www.smaaklessen.nl/weekvandesmaak.
Tip: Op www.gezonderwijs.nl vindt u direct bruikbare tips over voeding
en bewegen.

Opdracht: Het eet- en beweegspel!
Bij dit onderdeel wordt getest wat de kinderen nu weten over eten.
Werkwijze:
Laat de kinderen door elkaar lopen in een zaal of op het schoolplein.
Roep steeds één van de uitspraken hieronder. Als het waar is blijven de
kinderen door de zaal lopen. Als het niet waar is, gaan ze snel op de
grond zitten. Bespreek de uitspraken die niet waar zijn.
Waar of niet waar?
• Een banaan is recht
• Soep is koud
• Ananas groeit in Nederland aan de boom
• Brood koop je bij de bakker
• Druiven zijn vierkant
• Een broodje is nat
• Een glas melk is zuur

•
•
•
•
•
•
•

Als je niet beweegt dan wordt je een rond tonnetje
Thee is warm
Yoghurt is droog
Een appel is zoet en zuur
Chips zijn zout
Vis kun je alleen kopen bij de visboer
Een citroen is zuur
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Opdracht: Wat groeit er in de tuin?
Kinderen denken na over waar ons eten vandaan komt.
Materiaal:
Koop verschillende soorten fruit. Koop een paar fruitsoorten die in
Nederland groeien zoals bramen, appels, peren, pruimen, kersen,
bosbessen of framboos. Koop een paar fruitsoorten die niet in Nederland
groeien zoals banaan, ananas, kiwi en sinaasappel. U kunt ook vragen
of de kinderen fruit van thuis meenemen. Op www.smaaklessen.nl/
weekvandesmaak vindt u een voorbeeldbrief voor ouders.

Tip!
Ga met de klas op excursie
naar een boomgaard. Kijk voor
bezoekadressen bij u in de buurt op
www.eetdoedingen.nl.

Werkwijze:
Bespreek met de kinderen welke soorten fruit er aanwezig zijn. Weten
de kinderen hoe het fruit heet? Hebben ze het fruit wel eens gegeten en
weten ze waar het fruit groeit? Snijd het fruit, zo nodig, in stukken en laat
de kinderen het fruit proeven. Goede proevers gebruiken al hun zintuigen
(ogen, neus, tast, oren en uiteraard de tong).
Op het leerlingenwerkblad staan afbeeldingen van verschillende soorten
fruit. Kinderen tekenen een cirkel om het fruit dat in Nederland in de tuin
groeit of in de natuur.
Bespreek welk fruit in Nederland groeit en welk fruit niet. Hebben de
kinderen in Nederland wel eens een banaan aan de boom zien groeien?
Vraag waarom het ene fruit wel in Nederland kan groeien en het
andere niet. Hoe kan het dat wij wel alle soorten fruit in Nederland
kunnen kopen?
Toelichting:
Fruitsoorten die in Nederland groeien zijn: bramen, appels, kers,
bosbessen, peren, framboos, aardbei en pruimen.
Fruitsoorten die in andere werelddelen (Zuid-Europa of tropische landen)
groeien zijn: bananen, ananas, kiwi en sinaasappels.
Het fruit uit Zuid-Europa en tropische landen komt naar Nederland met
een vrachtwagen, een boot of met een vliegtuig (tropische producten).
Dat kost natuurlijk wel brandstof.
Extra opdracht.
Kinderen in groep 3 en 4 weten vast al iets over smaken. Kunnen zij
de vier hoofdsmaken (zoet, zuur, bitter en zuur) benoemen? Welke
smaak heeft elk stuk fruit? De meeste fruitsoorten zijn zoet, zuur of een
combinatie daarvan.
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