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In deze lessenreeks, bestaande uit een introductie en vijf 
lessen, leren kinderen uit groep 3 op een creatieve en 
ervaringsgerichte manier wat gezonde voeding is, waarom 
het belangrijk is en dat je er op een leuke manier veel mee kan doen.  
De lessenreeks is ontworpen in opdracht van Fontys PABO ’s-Hertogenbosch en in 
samenwerking met NME-centrum De Elzenhoek Oss.  
 

Het project 
 
Start: Introduceren thema  
Het introduceren van het thema doe je door het boek ‘Pien wil altijd zoet’ voor te lezen. 
Kinderen moeten kritisch luisteren want na het voorlezen ga je met de kinderen in gesprek of zij 
kunnen achterhalen waar de aankomende lessen over zullen gaan. Vervolgens ga je dieper in 
op het onderwerp zodat je de voorkennis activeert en de kinderen enthousiast maakt voor de 
lessen die volgen. 
 
Les 1: Wat is gezond en wat niet? 
In de eerste les gaan de kinderen zelf aan de slag met gezonde voeding. Ze gaan in tijdschriften 
en folders van supermarkten op zoek naar gezonde en ongezonde voeding. Deze producten 
verwerken ze op een poster waarop een duidelijke scheiding tussen gezond en ongezond te 
zien is.  
 
Les 2: Tuinkerszaadjes kweken 
In de tweede les ervaren de kinderen hoe het is om zelf gezonde voeding 
te kweken namelijk tuinkers. Tuinkers groeit erg snel en daarom geschikt 
voor in de klas. De zaadjes zullen na 6 tot 8 dagen zo gegroeid zijn dat je 
ze af kan knippen om op te eten. Lekker op een toastje met kaas of 
tomaat.  

 
 
 
Les 3: Schilderij van Arcimboldo 
In de derde les draait het om kunst beschouwing en het beeldaspect 
vorm. De kinderen kijken naar een schilderij van Arcimboldo, een 
kunstenaar die portretten maakt van gezonde voeding. Na het 
beschouwen en bespreken is het tijd om zelf aan de slag te gaan. 
Kinderen maken van hun eigen foto een portret zoals dat van 
Arcimboldo.  
 
 
 

Les 4: Smaken ontdekken 
In de vierde les is het tijd om nieuwe smaken te ontdekken! Kinderen maken samen kennis met 
diverse soorten groente, fruit en sappen die zij (misschien) nooit eerder hebben gezien of 
geproefd. 
   
Les 5: Zelf een gezonde maaltijd samenstellen 
Nu de kinderen diverse lessen hebben stil gestaan bij gezonde voeding is het tijd om zelf een 
gezonde maaltijd samen te stellen. Lukt het hen om een gezonde en vooral lekkere maaltijd 
samen te stellen? 
 



 

Opbrengsten 
 
Het ontwerpen van deze lessenreeks heeft diverse opbrengsten met zich meegebracht en gaat 
daarnaast voor diverse opbrengsten zorgen.  
Voor NME-centrum De Elzenhoek levert het een compleet lespakket op inclusief handleiding 
voor leerkrachten. Dit lespakket kunnen zij vormgeven door er een les kist van te maken en 
deze aan te bieden aan scholen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de lessen aan te passen op 
verschillende doelgroepen. Door meer verdieping of theorie toe te voegen aan de lessen zijn 
deze ook geschikt voor oudere kinderen.  
 
Wanneer een school besluit om zo’n les kist te lenen brengt dit voor hen natuurlijk ook 
opbrengsten met zich mee. Door deze lessenreeks ervaren de kinderen, door middel van een 
nieuw vakoverstijgend ontwerp, wat gezonde voeding is en dat gezonde voeding ook leuk en 
lekker is. Op deze manier creëer je samen met de kinderen een gezonde school. Kinderen 
kunnen wat zij geleerd of ervaren hebben direct toepassen in het dagelijks leven.  
Wie weet zie je de volgende dag al resultaat tijdens het pauzehapje! 
 

Contact 
 
Wilt u meer weten over de project? Neem contact op met Inge via: i.furer@student.fontys.nl 
 


