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GASTDOCENTEN

https://www.kromkommer.com/krommunity/
https://www.brightlands.com/brightlands-campus-greenport-venlo
https://futurefoodgroup.nl/over-future-food-group/

bedrijf dat zich bezighoudt met duurzame voeding en innovatie van voeding, zoals het
hergebruik van ‘kromme groentes’ of future farming 
Voorbeelden: 

Indeling bedrijfsbezoek
Presentatie en rondleiding door het bedrijf: 30 minuten
Kennismaken met duurzame producten/ingrediënten door te kijken, voelen, proeven,
ruiken en vergelijken in groepjes: 30 minuten

Les 2: Profiel bedrijf voor bedrijfsbezoek:

Les 2 Profiel spreker

heeft kennis en ervaring met het presenteren van het bedrijf aan kinderen;
vertelt welke mensen er werken en wat hun opleiding is;
legt uit wat de verschillende mogelijkheden zijn van een lasercutter en
welke invloed de verschillende materialen hebben op het proces en de instellingen van de
lasercutter.

Profiel 
Nodig een spreker uit van een bedrijf dat lasercutters produceert. Deze persoon: 
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Heeft kennis van en ervaring met duurzame en gezonde voeding
Kan uitleg geven over duurzame producten die gebruikt worden tijdens het koken
Daagt kinderen uit na te denken over hun eigen bijdrage aan duurzaam en gezond koken en
eten
Sluit aan bij de belevingswereld en de woordenschat van kinderen in de leeftijdscategorie 10-
14 jaar

Profiel 

Les 3 Profiel gastdocent 

https://www.kromkommer.com/krommunity/
https://www.brightlands.com/brightlands-campus-greenport-venlo
https://futurefoodgroup.nl/over-future-food-group/
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Afspraken maken met workshopleider/gastspreker 
Extra begeleider inplannen voor de begeleiding van groepjes

Laatste update geven aan workshopleider/spreker
Programma les doornemen, succes definiëren en taken verdelen met collega en workshopleider/gastspreker
Iedereen bereidt zijn eigen taak voor 
Extra materialen (bijv. taalspelletjes) beschikbaar maken als back-up
Indien van toepassing: vervoer regelen naar externe locatie
Ouders op de hoogte brengen van externe afspraken/uitjes
Bedankje regelen voor workshopleider/gastspreker

Ruimte inrichten en benodigde apparatuur testen
Naamstickers klaarleggen voor alle deelnemers 
Water, fris en versnapering klaarzetten
Eventuele break-out ruimtes inrichten 
De benodigde prints, schrijfmaterialen en papier klaarleggen
Flap-over met agenda, post-its en check-in bord met smiley’s en dikke stiften klaarzetten
Kinderen opvangen bij entree bibliotheek 

Voorbereiding
Vier weken van tevoren 

Week van tevoren

Dag van uitvoering

Uitvoering
Check tijdens de les op gezette tijden met elkaar: hoe staat het met de sfeer? En: draagt wat we doen al bij aan het beoogde resultaat? 
Wat is er eventueel nog nodig? Moeten we versnellen, vertragen of iets bijstellen? Spreek van te voren af wie daar de regie op heeft.

Afsluiting
Alle materialen verzamelen, meenemen of weggooien en ruimtes weer opruimen. 
Sluit af met een korte evaluatie en verzamel successen en verbeterpunten. Gebruik deze als input voor een volgende keer.

Algemene checklist voor elke bijeenkomst
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Les 1
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Checklist voor les 3.1

Voorbereiding

Klaarzetten

Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
VR-bril uittesten met Rollercoaster App
App over het Amazonewoud kiezen, bijvoorbeeld een 360 graden filmpje van YouTube 
Kahoot-account aanmaken en kahoot klaarzetten: link
Stevige vragenkaartjes leeg (5 per groepje) klaarleggen

 

Tafelgroepen 
Flap-over
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes 
Schrijfmaterialen en stevige kaartjes
VR-bril

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rabbitmountain.rollercoaster
https://create.kahoot.it/details/11d6c058-1930-41fb-b302-f6a7d11e4531


 

Hoe een VR-bril werkt
Wat het belang is van het Amazonegebied voor de wereld
Wat gezonde voeding is 
Wat duurzame voeding is 

Ervaren hoe het is om met een VR-bril in een andere wereld te stappen
Ervaren hoe het is om virtueel door het Amazonegebied te lopen 
Bewustwording van de gevolgen van het kappen van de bossen 

Vragen formuleren en beantwoorden over duurzame voeding
Samenwerken in groepjes 
Omgaan met een VR-bril 

Vragen bedenken over duurzame voeding en op de vragenkaartjes schrijven
Onderzoek naar duurzame voeding

06

Specifieke doelen les 3.1

Weten

Voelen

Kunnen

Doen



Afsluiting en check-out
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Agenda les 3.1

Introductie
15 min 

Ik-onderdeel
5 min.

Wij-onderdeel
10 min.

Jullie-onderdeel
45 min.

Jij-onderdeel
10 min.

Afsluiting
5 min.

Welkom en check-in en voorbereiding thema duurzaamheid
 

 Introductie en ervaren van VR-bril 
 

Virtuele wandeling door Amazonegebied en koppeling aan thema duurzame voeding

Onderzoek naar duurzame voeding

Spelen van een Quiz



Sta bij de flap en roep de kinderen die binnenkomen er meteen bij
Iedereen plakt een kleine post-it bij het juiste energie-level 
Check zelf ook in en beschrijf kort hoe het staat met jouw energie
Vraag of iemand zijn energielevel wil toelichten 

Check-in 
Teken op de flap een batterij met vlakken, een pijl omhoog en zet “Energielevel” erboven. 

Vooruitblik op nieuwe thema en doorspreken programma van vandaag
Bespreek kort het doel en het programma voor vandaag en blik vooruit op het nieuwe thema Duurzaamheid

Introductie VR-bril
Leg kort uit wat virtual reality is. Virtual Reality (VR) is een computertechniek waarbij het lijkt alsof je in een
andere werkelijkheid bent. Je houdt je hersenen als het ware voor de gek.
De sensoren in de VR-bril volgen je bewegingen en passen daar het beeld op aan. Dit kan heel nuttig zijn als
een arts in opleiding bijvoorbeeld een operatie uit probeert te voeren, maar ook heel leuk. Je kunt naar alle
landen van de wereld reizen, maar ook naar een plek die niet bestaat. 
Bron: consumentenbond

08

Introductie

Doelen Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen maken verbinding met elkaar en de begeleiders
Kinderen leren wat virtual reality is
Kinderen leren hoe een VR-bril werkt

Flap met het energielevel
Kleine post-its
Community presenteren op het digibord

s 

https://www.consumentenbond.nl/smartphone/wat-is-virtual-reality
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Ik-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen ervaren hoe het is om een VR-bril op te hebben 
 

Koppel de VR-bril aan het televisiescherm, zodat alle kinderen kunnen meekijken
Download via het menu van de VR-bril een spannende app (bijvoorbeeld de rollercoaster App) 

Vraag een vrijwilliger naar voren die een ‘spannende’ ervaring wil hebben met de VR-bril
Het kind gaat met de VR-bril op een ritje maken in een rollercoaster
De andere kinderen kijken mee op het televisiescherm
Evalueer kort de ervaringen

https://play.google.com/store/search?q=virtual%20reality&c=apps
https://play.google.com/store/search?q=virtual%20reality&c=apps
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Wij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen ervaren door middel van virtual reality wat de
ontbossing in het Amazonewoud betekent
Kinderen begrijpen de relatie tussen de waarde van het
Amazonewoud en duurzame voeding

Installeer een geschikte App over het Amazonewoud, bijvoorbeeld
een 360 graden filmpje van YouTube 
Koppel de VR-bril aan het televisiescherm 
Hang een flap met stift klaar

Vraag een kind om met de VR-bril door het Amazonewoud te lopen 
De andere kinderen kijken mee op het televisiescherm 
Vraag de kinderen wat ze al weten over de ontbossing in het Amazonewoud en noteer de antwoorden in de vorm van een mindmap
Bespreek samen de gevolgen van de ontbossing en vul de mindmap aan
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Jullie-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen formuleren vragen over duurzame en gezonde
voeding
Alle kinderen hebben kennis gemaakt met virtual reality

Ipads en laptops klaarzetten
Zorg voor voldoende vragenkaartjes
Leg boeken en tijdschriften klaar over het Amazonewoud en
over duurzame voeding

De kinderen bedenken vragen die ze hebben over duurzame en gezonde voeding en de relatie met het Amazonewoud 
Ze schrijven de vragen op de vragenkaartjes
De kinderen zoeken naar antwoorden op de vragen door gebruik te maken van internet, boeken en tijdschriften 

Kinderen worden beurtelings bij de begeleider van de VR-bril uitgenodigd om het zelf te ervaren

Maak voor deze activiteit groepjes van drie

VR-bril
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Jij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen ontdekken spelenderwijs wat ze hebben geleerd

Elk kind heeft een eigen device 
Gaat naar Kahoot.it 
Voer pincode en naam in
Wacht tot alle kinderen zijn aangemeld en klik op ‘Start’
Kinderen beantwoorden de vragen

Korte terugkoppeling: welke antwoorden op vragen waren onverwacht?
Afsluiting

Voor elk kind is er een device
Kahoot-quiz klaarzetten: voorbeeldquiz of maak je eigen quiz. 

https://create.kahoot.it/details/11https:/create.kahoot.it/details/11d6c058-1930-41fb-b302-f6a7d11e4531


Vraag de kinderen een bepaalde positie aan te nemen die iets zegt over hun gevoel van vandaag (ze kunnen zitten, liggen, staan,
emoties, iets in de hand nemen, etc.)
Maak een groepsfoto en bewaar deze voor de bijeenkomst 3.4

Check-out: maak een foto!

 
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.
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Afsluiting

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Fototoestel
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Les 2
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Checklist voor les 3.2

Voorbereiding

Klaarzetten

Ontvangst en lesprogramma voorbereiden samen met het bedrijf
Contact met het bedrijf van bedrijfsbezoek om de laatste puntjes op de i te zetten
Vervoer naar bedrijf organiseren 
Ouders op de hoogte stellen (en akkoord vragen) van bedrijfsbezoek

(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes
· Duurzame en gezonde ingrediënten/producten (van het bedrijf)
· Papier en pen
· Bedankje bedrijf
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Specifieke doelen les 3.2

Weten

Voelen

Kunnen

Doen

Wat en hoe het bedrijf bijdraagt aan duurzame voeding
Wanneer ingrediënten/producten duurzaam zijn en waarom 
Wat het verschil is tussen duurzame en NIET duurzame ingrediënten/producten
Wanneer een product een seizoensproduct is en waarom

Hoe het is om in een bedrijf rond te lopen dat met duurzame voeding werkt
Hoe duurzame ingrediënten/producten eruit zien, voelen, ruiken en smaken
Wat het verschil is tussen duurzame producten/ingrediënten en niet duurzame producten/ingrediënten

Producten/ingrediënten met elkaar vergelijken
Het verschil tussen duurzaam en niet duurzaam beschrijven

 Op bezoek bij een bedrijf 
Nieuwe ervaringen opdoen met duurzame producten/ingrediënten en deze
vergelijken met reguliere producten/ingrediënten



07

Agenda les 3.2

Introductie
10 min 

Ik-onderdeel
20 min.

Wij-onderdeel
10 min.

Jullie-onderdeel
30 min.

Jij-onderdeel
15 min.

Afsluiting
5 min.

Welkom en check-in en introductie spreker van bedrijf
 

Presentatie en rondleiding bedrijf 
 

Vragen bespreken over duurzame en gezonde voeding en uitleg over seizoensproducten

Reflectie op de middag 

Afsluiting en check-out

 Aan de slag met duurzame ingrediënten/producten
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Introductie

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Verbinding maken met de les van vorige week, voorkennis activeren
Kinderen maken verbinding met elkaar en de spreker
Introductie spreker

Flap met check-in (drie smiley’s) en stiften klaarzetten

Sta bij de flap en roep de kinderen en de spreker erbij
Stel de vraag: wie eet thuis elke dag vlees?
Iedereen zet een streep bij de juiste smiley: (wij eten dit dagelijks) in het midden (wij eten dit af en toe) of onderaan (wij eten dit zelden of nooit)
Vraag of iemand zijn check-in wil toelichten 
De spreker checkt in en stelt zichzelf voor 
Bespreek kort het doel en programma voor vandaag en blik even terug op de les van vorige week

Check-in 
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Ik-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen maken kennis met een bedrijf dat zich bezighoudt
met duurzame voeding
Kinderen leren wat gezonde en duurzame voeding is 

De gastspreker bereidt een presentatie en rondleiding door het bedrijf voor

Kinderen krijgen een rondleiding door het bedrijf. De gastspreker vertelt wat het bedrijf doet op het gebied
van duurzame voeding. De gastspreker laat de kinderen het proces en producten zien. 
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Wij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen weten welke producten/ingrediënten duurzaam zijn
en waarom
Kinderen leren het verschil tussen duurzame en NIET
duurzame ingrediënten/producten herkennen
Kinderen weten wat seizoensproducten zijn 

Een geschikte ruimte om aan de slag te gaan met de producten en ingrediënten
De gastspreker heeft ingrediënten/producten klaargezet

 

wat gezonde en duurzame producten zijn;
waarom producten gezond en duurzaam zijn; 
welke verschillen er zijn tussen duurzame en niet duurzame producten;
wat seizoensproducten zijn en wat hier duurzaam aan is.

Kinderen kunnen vragen stellen aan de gastspreker over gezonde en duurzame voeding. 
De gastspreker neemt met de kinderen door wat de opdracht is waar ze mee aan de slag gaan.

De gastspreker legt uit: 

Afsluiting
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Jullie-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen ervaren door te kijken, voelen, proeven, ruiken en vergelijken wat
duurzame producten/ingrediënten zijn 
Kinderen leren de verschillen tussen niet duurzame en duurzame producten
herkennen 
Kinderen kunnen beschrijven waarom iets duurzaam is en waar ze dit aan
kunnen herkennen

Leg voldoende producten/ingrediënten klaar
Zorg voor een blinddoek per kind
Zorg ervoor dat kinderen hygiënisch kunnen werken met proeven (handen
wassen)
Een format/invulformulier met pen klaarleggen per groepje 
Een grote flap en stift per groep klaarzetten 

De kinderen worden geblinddoekt en proeven van meerdere producten een ‘mislukte’ groente/fruit en de variant die normaalgesproken in de winkel ligt 
Ze schrijven op welk van de twee producten het beste smaakt, voelt en ruikt en waarom
Laat de kinderen al hun zintuigen (afgezien van hun ogen) gebruiken
Ze overleggen in de groep hun bevindingen en bespreken dit met elkaar
Ze noteren de bevindingen op een grote flap
De gastspreker loopt rond en begeleidt de kinderen

In deze activiteit maak je drie groepen 
Elke groep heeft voldoende producten en ingrediënten
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Jij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen leren hun ervaringen te beschrijven 
Kinderen leren te reflecteren op hun ervaringen en deze te delen
met de groep

 

De flappen worden naast elkaar opgehangen
Zorg voor een rol tape

 

De groep komt bij de flappen staan. 
De groepjes delen hun ervaringen met de rest van de groep.
Wat valt op? Zijn er verschillen en overeenkomsten tussen de groepjes?
Kinderen reflecteren op hun ervaringen/bevindingen 
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Afsluiting

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Iedereen gaat staan 
Vraag aan de kinderen wat ze over deze middag aan hun ouders of broer/zusje willen vertellen 
Geef enkele kinderen de beurt 
Vertel wat jij meeneemt van deze middag en bedank de gastspreker

Check-out

De ruimte wordt opgeruimd (met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.

Bedankje gastspreker meenemen
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Les 3
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Checklist voor les 3.3

Voorbereiding

Klaarzetten

 

 

Printen

Receptenkaartjes

Kookgerei en ingrediënten voor de hapjes
Receptenkaartjes
(Gezonde) versnapering, drank en bekertjes
Bedankje gastdocent
Camera om foto's te maken van recepten

Lesprogramma voorbereiden
Contact leggen met gastdocent om laatste puntjes op de i te zetten
Receptenkaartjes maken (seizoensafhankelijk in verband met duurzaamheid)
Ingrediënten inkopen
Bij een externe les (bijvoorbeeld bij een VO-school): inventariseren welk kookgerei nog nodig is
Bij les PLEK 3: kookgerei meenemen/aanschaffen
Zorgen voor veiligheid
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Specifieke doelen les 3.3

Weten

Voelen

Kunnen

Doen

Welke criteria belangrijk zijn om voeding duurzaam te maken
Dat je zelf kunt bijdragen aan duurzaam koken/eten
Hoe een recept stapsgewijs tot een gerecht leidt
Welke hygiëne belangrijk is in de keuken
Hoe keukengerei wordt gebruikt  
Hoe je in de keuken veilig kunt werken

Hoe verschillende ingrediënten voelen, smaken en ruiken 
Hoe de structuur van een ingrediënt verandert als je er iets mee doet
Hoe kruiden de smaak van een gerecht veranderen 
Angst voor en verwondering over het onbekende (bijv. smaak) 

Een recept stap voor stap uitvoeren
Veilig en hygiënisch werken in de keuken
Meerdere handelingen tegelijkertijd in de gaten houden
Omgaan met het kookgerei
Samenwerken en planmatig werken om de recepten tot een goed eind te brengen

Onderzoek naar materialen (inventariseren van de materialen) 
Apparaat bedienen 



Afsluiting en check-out
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Agenda les 3.3

Introductie
10 min 

Ik-onderdeel
10 min.

Wij-onderdeel
10 min.

Jullie-onderdeel
45 min.

Jij-onderdeel
10 min.

Afsluiting
5 min.

Welkom en check-in, en introductie gastdocent

 Presentatie over duurzame, gezonde en veganistische voeding

Bekijken van recepten

Maken van recepten

 Presenteren van recepten en proeven
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Introductie

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Verbinding maken met de les van vorige week, voorkennis activeren
Kinderen maken verbinding met elkaar en met de spreker
Introductie gastdocent

Flap klaarzetten met tekening energielevel 
Kleine post-its
Community presenteren op digibord

Herhaal de check-in van vorige week
De  gastdocent checkt ook in en vertelt kort wie hij/zij is 

Bespreek kort het doel en het programma voor vandaag en blik even terug op de les van vorige week

Check-in 

Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
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Ik-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen leren wat gezonde, duurzame en veganistische voeding is
Kinderen kennen het verschil tussen veganistische en vegetarische
voeding
Kinderen weten wat seizoensproducten zijn

Presentatie klaarzetten op tv-scherm/digibord

wat duurzame, gezonde en veganistische voeding is;
wat het verschil is tussen veganistisch en vegetarisch;
wat seizoensproducten zijn en wat seizoensproducten duurzaam maakt.

De gastdocent legt uit:
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Wij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen maken kennis met recepten voor veganistische,
duurzame en gezonde hapjes
Kinderen leren een recept stap voor stap uit te voeren

Ieder groepje krijgt een recept 
De begeleiders bespreken de stappen die op de recepten staan 
Samen bekijken ze wat er nodig is 
De kinderen hebben de mogelijkheid om vragen te stellen over het recept 

Maak groepjes van drie kinderen

Recept(en) per groepje van drie kinderen
Per groepje een begeleider
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Jullie-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen kunnen een gezond, duurzaam en veganistisch hapje
bereiden volgens recept
Kinderen leren nieuwe ingrediënten kennen
Kinderen kunnen omgaan met het kookgerei
Kinderen verdelen de taken en werken samen bij het maken van
het recept 

Kookgerei en ingrediënten recepten klaarzetten
Zorgen voor veiligheid en hygiëne

De kinderen spreken vooraf af hoe ze de taken verdelen en werken samen om het recept tot een goed eind te brengen
De kinderen gaan aan de slag met het maken van de hapjes volgens recept
Gastdocent en begeleiders lopen rond voor vragen
Maak foto's van de kinderen die de recepten maken; deze worden gebruikt in de volgende les



De kinderen vertellen aan de groep welk recept ze hebben gemaakt 
Ze vertellen hoe het proces is verlopen en welke ingrediënten ze nog niet kenden
De kinderen bekijken en proeven na alle presentaties elkaars hapjes 
De kinderen maken een ‘sterrenbeoordeling’ 

1 = niet lekker                                             
2 = middelmatig 
3 = voldoende 
4 = lekker 
5 = overheerlijk 
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Jij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen presenteren hun recept aan andere
kinderen
Kinderen reflecteren over het proces
Kinderen leren feedback te geven aan elkaar
 

Materialen klaarzetten om de hapjes aantrekkelijk te kunnen presenteren
 

Smaak Uiterlijk

Rommelig gepresenteerd Netjes gepresenteerd Een lust voor het oog



Ga bij de flap staan en vraag deze les ook een ster te geven (1- 5 sterren)
Noteer de antwoorden op de flap door er een streepje bij te zetten
Vraag of iemand het wil toelichten 
Vertel wat jij meeneemt van deze middag en bedank de gastspreker

Check-out

De ruimte wordt opgeruimd (met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.
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Afsluiting

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Bedankje gastdocent klaarleggen
Bakjes klaarleggen om hapjes in mee naar huis te geven 
Flap met 1 ster- 5 sterren 
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Les 4



Voorbereiding
Lesprogramma voorbereiden
Agenda presenteren op digibord of flap
Reacties van ouders/verzorgers op community bekijken
Foto's vorige les in Drive plaatsen
PowerPoint  of krantenartikel over recensie/voorbeelden recensies voorbereiden
Stappenplan recensies maken

Tafeltjes in groepjes van 3 
(Gezonde/duurzame) versnapering, drank en bekertjes
PowerPoint over recensie/voorbeelden op tv-scherm/digibord
Laptop per groepje met Word
Foto's van de vorige week per groepje

35

Checklist voor les 3.4

Klaarzetten

Printen

Voorbeelden van recensies 
Tekstsnapper voor iedereen kopiëren 

Tekstsnapper  "recensie beoordelen"
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Specifieke doelen les 3.4

Weten

Voelen

Kunnen

Doen

Wat een (culinaire) recensie is 
Hoe een culinaire recensie is opgebouwd
Hoe metaforen helpen om “smaak” te beschrijven
Welk taalgebruik bij een recensie passend is voor leeftijdsgenoten

De beleving om een zintuiglijke ervaring om te zetten naar taal
Omgaan met verschillende meningen over een onderwerp

 

Het vinden van metaforen om de recensie te beschrijven
Een mening onderbouwd op papier zetten
De structuur van een recensie volgen
Rekening houden met de doelgroep van de recensie (leeftijdsgenoten)

 Het schrijven van een recensie



Afsluiting en check-out
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Agenda les 3.4

Introductie
10 min 

Ik-onderdeel
10 min.

Wij-onderdeel
15 min.

Jullie-onderdeel
40 min.

Jij-onderdeel
10 min.

Afsluiting
10 min.

Welkom, check-in, uitleg recensie

Presentatie over recensie

Samen naar een recensie kijken

Een recensie schrijven

Presenteren van recensies
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Introductie

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen maken verbinding met elkaar en de begeleiders
Voorkennis activeren

Flap met het weerbericht 
Klein post-its
Community presenteren op het digibord

Herhaal de check-in van vorige week

Bespreek kort het doel en het programma voor vandaag en blik even terug op de les van vorige week 

Check-in 

Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag
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Ik-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen leren wat een recensie is
Kinderen leren de bedoeling en de doelgroep van een recensie 
Kinderen leren het verschil zien tussen een recensie en reclame

Presentatie over recensie klaarzetten

Leg uit wat een recensie is, met aansprekende voorbeelden 
Laat het verschil zien tussen reclame over voeding en een recensie 
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Wij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen leren brainstormen over wat er in een goede recensie moet staan
Kinderen leren hoe een recensie is opgebouwd
Kinderen leren het begrip metafoor 

Verzamel goede en minder goede voorbeelden van een recensie (met metaforen) en leg
deze klaar
Leg een Tekstsnapper klaar voor ieder kind

Kinderen zitten in dezelfde groepjes als vorige week
Leg uit hoe je de Tekstsnapper kunt gebruiken en vul een aantal onderdelen in (modellen)
Neem een voorbeeld uit de tekst van beeldspraak en leg het begrip metafoor uit; vraag de kinderen of ze nog andere voorbeelden kennen 
Laat de kinderen de Tekstsnapper verder invullen
Samen bekijken de kinderen de verschillen en ontdekken ze waarom een recensie betrouwbaar  of minder betrouwbaar is
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Jullie-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Kinderen kunnen in groepjes een recensie schrijven over een recept  
Kinderen kunnen de zintuiglijke ervaringen vertalen in woorden
Kinderen gebruiken beeldtaal om de lezer te enthousiasmeren 

Leg de recepten en foto's van vorige week klaar
Zet de laptops klaar

Geef elk groepje de foto’s van de vorige les 
De kinderen brainstormen over wat er in de recensie moet komen te staan
De kinderen stellen vervolgens samen de recensie op en komen tot een gezamenlijke beoordeling
De begeleiders stimuleren de kinderen om metaforen te gebruiken in de recensie, zodat niet telkens dezelfde woorden worden gebruikt
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Jij-onderdeel

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

De kinderen presenteren hun recensies aan de rest van de groep
De kinderen geven feedback op elkaars recensies

 
 

Koppel de laptops met recensies aan het televisiescherm/digibord
Zet een flap met stiften klaar

 

Elk groepje presenteert de recensie 
De luisteraars geven een tip en een top over de presentatie 
De begeleider schrijft de tips en tops op de flap
Bespreek kort de tips & tops 



Laat de foto zien van de checkout van 3.1 
Haal kort de herinnering op van afgelopen vier lessen 
Vraag de kinderen opnieuw een bepaalde positie aan te nemen waarmee ze uitdrukken wat ze geleerd hebben van de
vier lessen over duurzaamheid (ze kunnen zitten, liggen, staan, emoties, iets in de hand nemen, iets op hun hoofd zetten,
etc)
Zet beide foto’s op de community 

De afsluiting is een check-out van de vier lessen Techniek. 

De ruimte wordt opgeruimd (met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.

03

Afsluiting

Doel Voorbereiding

Uitvoering 

Les afsluiten met positieve energie
Thema techniek afsluiten 
Vooruitblik naar volgende week

Flap met een luchtballon
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