
INTRODUCTIE   
Wat eet je wel 
en wat eet je niet?LESBRIEF

1

  SAMENVATTING

De leerlingen maken in deze eerste les kennis met 
het onderwerp voedselverspilling. Ze worden aan de 
tand gevoeld over hun voorkeuren en hun gedrag en 
gedachten: welk fruit vinden ze lekker en wat gooien 
ze allemaal weg en waarom?

   DUUR
Circa 30-45 minuten

  LESDOELEN
Na de les...

  zijn de leerlingen nieuwsgierig naar het 
onderwerp en willen er meer over weten

  kunnen de leerlingen beargumenteren 
wat maakt dat ze iets wel of niet eten

  zijn de leerlingen bewust van wat ze weggooien 
aan fruit en/of groente en de 
reden erachter

  VOORBEREIDING

  Zet het bord aan
  Leg de benodigdheden klaar
  Print het lesmateriaal

  BENODIGDHEDEN

  ‘Krom’ fruit en ‘kromme’ groenten; 
Vanaf nu noemen we dit ‘buitenbeentjes’. Deze 
buitenbeentjes kun je kopen bij de grotere Albert 
Heijns of kijk eens in een natuurwinkel, zoals 
Ekoplaza, of op de markt, daar vind je ze ook.

  Fruit en groente met een plekje
  Werkbladen die bij deze les horen

Versie 1: met afbeeldingen
Mochten er geen ‘buitenbeentjes’ en fruit/groente 
meegebracht zijn

Versie 2: zonder afbeeldingen
Mochten er échte ‘buitenbeentjes’ en fruit / 
groente meegebracht zijn

  LEGENDA

    Bijbehorende schermen van het digibord

    Bijbehorend lesmateriaal
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Deze les kan gedaan worden tijdens het fruit eten in de klas. Ervoor of erna 
kan natuurlijk ook. Net wat uitkomt.
 
INTRODUCTIE
Voer een gesprek over het fruit dat de leerlingen mee hebben. Vraag de 
leerlingen of hun fruit lekker is. Wat is er dan precies lekker aan? Welk 
fruit eten ze graag? Welk fruit niet? Of wanneer niet? Laat ze hun antwoord 
uitleggen. 

Vraag ook of ze zelf het fruit in hun tas doen of dat hun ouders dat doen. 
Wat zouden ze er zelf elke dag in doen? En waarom? Laat ze vertellen wat 
belangrijk is: vorm, kleur, smaak etc.
 
KERN
Geef na het gesprek per (tafel)groepje één buitenbeentje of fruit met een 
plekje (of het werkblad met een afbeelding daarvan). Vertel dat dit morgen 
in hun schooltas zit. Vraag wat ze ermee zullen gaan doen?
 
Laat de leerlingen de volgende vragen met elkaar bespreken in het 
groepje. Gebruik hiervoor het werkblad. 

  Wat is het?
  Hoe zou het smaken?
  Wat zou je ermee doen als het in je tas zat?
  Wat zou je kunnen doen zodat je het toch kan eten?

Laat ze de antwoorden invullen op het werkblad. Zet de vragen op het bord.

Bespreek nu klassikaal de ‘buitenbeentjes’ en de groente en fruit met een 
plekje en laat ze ook op het digibord zien. Stel dezelfde vragen en bespreek 
deze nu klassikaal:

  Wat denken jullie dat het is?
  Hoe zou het smaken?
  Wat zou je ermee doen als het in je tas zat?
  Wat zou je kunnen doen zodat je het toch kan eten?

 
Als ze aangeven het niet te willen eten of het weg te willen gooien, laat de 
leerlingen dit dan uitleggen.
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AFRONDING
Vraag de leerlingen hoe zij denken dat het komt, dat zij het kromme fruit en groente 
tot nu toe niet in hun tas hebben gehad. Fruit met een vlek hebben ze vast eens in 
de tas gehad. Laat ze bijv. twee of drie mogelijke opties bedenken (ze mogen alles 
bedenken, niets is fout!).

Laat de leerlingen vervolgens krom door de klas lopen (als ‘krom’ fruit) en als je 
stop zegt (of op een ander teken), vertellen ze aan een ander kind wat zij denken dat 
de reden is. Laat ze een paar keer van gedachten wisselen met elkaar. Bespreek 
klassikaal na wat de leerlingen aan elkaar verteld hebben.
 
Leg ten slotte uit wat de ‘buitenbeentjes’ zijn (het fruit met de plekjes kennen ze 
immers wel), laat dit ook op het bord zien. Het ‘kromme’ fruit (en de ‘kromme’ 
groente) dat (die) jullie daarnet zagen/hebben vast gehouden, is fruit (en groente) 
dat eigenlijk afgekeurd is omdat het niet voldoet aan de norm die gesteld wordt 
aan fruit en groente. Supermarkten willen het niet in hun winkel hebben omdat ze 
denken dat mensen het niet gaan kopen. Daarom gooien boeren het fruit en groente 
dat misvormd is bij de oogst al direct weg. Wij zien het daardoor dus niet in de 
winkelschappen liggen en krijgen jullie het niet in je tas mee naar school.

Vertel dat ze de volgende les hier meer over te weten gaan komen!

VERDIEPING

Als er echte buitenbeentjes gebruikt worden, laat de leerlingen dan 
proeven. Ze zullen ontdekken dat het prima en niet anders smaakt 
dan het fruit of groente dat ze vandaag mee hadden. Vraag vooraf hoe 
ze denken dat het smaakt en laat ze achteraf vertellen hoe het heeft 
gesmaakt.
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VERDIEPING
Als voorbereiding op de volgende les(sen), kan er besproken worden met 
de leerlingen wat ze al weten over dit onderwerp en wat ze nog graag 
zouden willen willen. Maak een wand met twee vakken: in het ene vak 
staat wat de leerlingen al weten, in het andere vak komen de vragen. Als 
er tijdens de lessen vragen beantwoord worden, kunnen deze erbij gezet 
worden. Dat wat ze dan niet te weten komen, kunnen ze later zelf dan nog 
zelfstandig onderzoeken.


