
LES 4  
DE KOELKASTLES
Wat kan je zelf doen?LESBRIEF

1

  SAMENVATTING 

In deze les ligt de nadruk op de acties die de kinderen 
zelf kunnen doen in hun omgeving om minder of 
geen voedsel meer te verspillen. Ze leren voedsel 
op de juiste plek te bewaren in de keuken, wat ze 
kunnen doen als ze boodschappen doen etc. Ook 
leren ze in deze les hun zintuigen te gebruiken en te 
vertrouwen bij het nagaan of voedsel nog eetbaar is.

   DUUR
Circa 60 tot 90 minuten

  LESDOELEN
Na de les...

  kunnen leerlingen kunnen vertellen hoe ze verse 
groente en fruit moeten bewaren

  kunnen leerlingen vertellen hoe ze niet-verse 
groente en fruit moeten bewaren

  kunnen leerlingen hun zintuigen gebruiken om 
erachter te komen of je voedsel nog kan eten of niet

  kunnen leerlingen vertellen wat ze zelf kunnen 
doen om voedselverspilling tegen te gaan

  VOORBEREIDING
  Zet het bord aan
  Leg de benodigdheden klaar
  Print het lesmateriaal

  BENODIGDHEDEN

  Beschimmelde boterham
  Melk die buiten de koelkast is bewaard
  Banaan uit de vriezer
  Bakje om dingen in uit te spugen
  Lesmateriaal
  De werkbladen die bij de les horen

  LEGENDA

    Bijbehorende schermen van het digibord

    Bijbehorend lesmateriaal



LES 4
DE KOELKASTLESLESBRIEF

KERN

Reflecteer nog even op de kookworkshop als die gedaan is en hoe de leerlingen dat 
hebben ervaren. De volgende vragen kunnen daarbij helpen:

  Hoe vonden ze het om te koken met gered voedsel e.d.?
  Hebben ze thuis nu ook gekookt met gered voedsel e.d.?
  Hebben ze thuis ook voedsel geconserveerd?
  Wat vonden de ouders ervan?

 
Vertel dat ze vandaag (nog meer) tips en trucs gaan leren om voedselverspilling zélf 
tegen te gaan. Vertel wat ze kunnen en weten aan het eind van deze les en laat deze 
doelen op het bord zien:

  Jullie kunnen met je zintuigen bepalen of iets nog te eten is of niet;
  Jullie weten hoe je verse groente en fruit op de juiste plek moet bewaren;
  Jullie weten hoe je verpakte groente en fruit moet bewaren;
  Jullie kunnen aan anderen vertellen wat je zelf kan doen om voedselverspilling 

tegen te gaan).
 
Vertel de leerlingen dat ze zo per groepje voedsel krijgen en dat het aan hen is om 
te bepalen of ze het nog zouden kunnen eten of gebruiken? Ze krijgen per groepje:

  Een beschimmelde boterham;
  De melk die buiten de koelkast is bewaard;
  De banaan uit de vriezer.

 
Laat ze per groepje per product de antwoorden bepalen op de volgende vragen:

  Wat zie je? Wat ruik je?
  Wat is er gebeurd met het product, denk je?
  Zou je het nog kunnen gebruiken? Zo ja, waarom wel. Zo nee, waarom niet?
  Wat had je kunnen doen om te voorkomen dat het er zo uit zou komen te zien?
  Wat proef je als je het durft te proeven?

De vragen kunnen ze invullen op het werkblad.
 
Bespreek klassikaal de vragen na en leg de nadruk op de zintuigen die gebruikt 
worden om erachter te komen of een product nog goed is. Je kan het ruiken, zien en/
of proeven namelijk. Vraag bij welk product ze een bepaald zintuig hebben gebruikt. 
Soms kan je het ook voelen: een zachte appel of kiwi bijvoorbeeld. Refereer ook aan 
de THT en hoe soms iets ‘over datum’ is. De zintuigen kunnen bij twijfel uitkomst 
bieden! Soms is iets ook wel voor de THT niet meer goed namelijk.
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(Vertel dat schimmel vaak een teken is dat een product niet meer goed is. Maar dat 
er ook goede en lekkere schimmels zijn: bepaalde kaas bestaat bij de gratie van 
schimmels en ook champignons zijn eigenlijk schimmels.)
 
Vertel dat je de bananen dacht goed bewaard te hebben, namelijk in de vriezer. 
Tijdens de kookworkshop kwamen we er immers achter dat vriezen een 
conserveringstechniek is (als de kookworkshop niet gedaan is, leg dan het begrip 
‘conserveringstechniek’ uit: een manier om voedsel langer houdbaar te maken). 
Je kan een product langer houdbaar maken, door het in te vriezen. Maar niet alle 
producten kun je op deze manier langer houdbaar maken dus. De banaan houdt 
niet van de kou! Je moet de producten dus op de juiste plek bewaren.
  
Leg uit dat het lokaal in vier vakken/hoeken is verdeeld en waar elke hoek voor 
staat. Eventueel kan bij elke hoek een ‘wegwijzer’ opgehangen worden, zoals deze 
te vinden is in het lesmateriaal voor bij deze les.

Vak/hoek 1 is de koelkast
Vak/hoek 2 is de vriezer
Vak/hoek 3 is een keukenkastje
Vak/hoek 4 is een fruitschaal
 
Vertel dat je een product gaat noemen en laat deze ook op het bord zien. De kinderen 
moeten dan bedenken waar het product bewaard moet worden. Daar gaan ze staan.

  Pak hagelslag (keukenkastje)    Kiwi (fruitschaal)
  Pindakaas (keukenkastje)    Melk (koelkast)
  Diepvriespizza (vriezer)    Biefstuk (koelkast)
  Yoghurt (koelkast)     Blik bonen (keukenkastje)
  Eieren (koelkast)     Verse doperwten (koelkast)
  Ontdooide doperwten uit de vriezer    Open bllik doperwerten 

(gelijk gebruiken)   (koelkast)

 
Vertel dat het voor de meeste producten logisch is: hagelslag hoef je niet in de 
koelkast te bewaren en yoghurt uiteraard wel. Hagelslag is droog en kan niet zo 
snel beschimmelen en/of verrotten. Yoghurt is nat en zuur en veel gevoeliger 
daardoor voor bacteriën.
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Maar hoe zit het met de pot doperwten die al open is gemaakt?
En de doperwten die uit de vriezer die ontdooid zijn?
Bewaar je die op een andere plek dan de verse doperwten?

Leg uit dat een pot doperwten die open is gemaakt, in de koelkast bewaard moet 
worden. Er is namelijk zuurstof bijgekomen en dan zijn ze niet meer lang houdbaar. 
De conserveringstechniek is dan ‘uitgezet.’ In de koelkast rem je de bacteriën nog 
even.
 
Vertel dat als groente (en andere producten) ontdooid zijn geweest, je ze dan niet 
meer mag invriezen. Als je voedsel namelijk invriest ontstaan er ijskristallen in 
het eten. Deze prikken de voedselcellen met vocht lek. Geen probleem als alles 
in de vriezer ligt, maar als je het ontdooit wel. Dan gaan ze lekken. Daarom heb je 
altijd vocht op je bord met ontdooid eten. Dat noemen ze ‘drip.’ In deze ‘drip’ vinden 
bacteriën het heerlijk en ze delen zich er graag snel in. Je ontdooide eten moet je 
dus snel verwarmen en opeten. Opnieuw invriezen zorgt ervoor dat de bacteriën 
erin blijven en bij een volgend ontdooien nog veel meer vrienden erbij krijgen.

En verse doperwten, die bewaar je natuurlijk in de groentelade van de koelkast.
 
Vertel dat veel dingen in de koelkast bewaard worden. Maar... dat je niet zomaar 
alles overal in de koelkast kan leggen. De koelkast heeft namelijk ook nog een 
eigen indeling! Als je iets onderin bewaard of in de deur, dat is verschillend. Het 
heeft vooral te maken met de temperatuur, die is niet overal in de koelkast gelijk.  
 
Geef ze het werkblad met de koelkast en de eigenschappen per deel van de 
koelkast. Geef ze ook de afbeeldingen met de losse producten en laat ze deze op 
de juiste plek neerleggen in de koelkast. Laat ze per product ook beargumenteren 
waarom ze deze daar plaatsen.

  Fles frisdrank     Potje met kappertjes    Mosterd
  Krop sla     Komkommer     Tomaten
  Pak vanillevla     Verpakte vis     Andijvie
  Kaas      Melk
  Boter     Paprika
  Bakje met eten van gisteren   Bananen
  Tube mayonaise    Eieren
  Verpakt vlees     Prei
  Voorgesneden groente    Ketchup
  Brood     Diepvriesdoperwten
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Bespreek het klassikaal (eventueel d.m.v. de werkvorm genummerde hoofden) 
na en laat op het bord zien hoe de koelkast ingedeeld dient te worden of laat de 
kinderen het op het bord zelf plaatsen. Laat de leerlingen beargumenteren waarom 
zij denken dat het daar hoort.  
 
Bespreek het indelen van de producten in de koelkast na. 

IN DE DEUR:
Potjes die al open zijn geweest, frisdrank, vla en yoghurt, eieren, tubes mayonnaise 
en ketchup, melk.

GROENTELA:
Ongesneden groente, zoals de sla, de prei, de andijvie.
 
NET ONDER VRIESVAK:
Vis, vlees.

 
OP DE PLANKJES:
De kaas, boter, bakje met eten van gisteren, voorgesneden groente in verpakking.

IN DE VRIEZER:
Diepvriesdoperwten, brood.

BUITEN DE KOELKAST:
Paprika, komkommer. Deze producten mogen op de fruitschaal. In de koelkast 
bederven ze namelijk sneller. (Sticker voedingscentrum: wat wel en wat niet in de 
koelkast? http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-boodschappen/eten-bewaren/
ja-nee-koelkaststicker.aspx )

TIP:
Op de website van het voedingscentrum (http://www.voedingscentrum.nl/nl/
mijn-boodschappen/eten-bewaren.aspx) kan je van 2.000 producten opzoeken 
hoe je voedselproducten bewaren kunt. Leuk om een klein aantal leerlingen de 
antwoorden te laten controleren of om 1 groepje dit te laten opzoeken terwijl de 
anderen het bedenken. Zijn kunnen dan vertellen of het correct is of niet.

Sluit af met een samenvatting wat de leerlingen dus zelf kunnen doen om 
voedselverspilling tegen te gaan:

  Eten bewaren op de juiste plek;
  Producten langer houdbaar maken door ze te conserveren;
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  Iets lekkers maken van de restjes die je in de keuken vindt.
  Ruiken, proeven en kijken iets nog eetbaar is

AFSLUITING

Als afsluiting van deze en daarmee alle lessen zijn er diverse mogelijkheden:
  Laat leerlingen zelf een quiz maken door per tweetal vragen te laten maken 

inclusief het goede antwoord en enkele verkeerde antwoorden. Deze vragen kunnen 
dan ingevoerd (door de leerkracht of door de kinderen zelf) worden in een quiz, 
bijvoorbeeld Kahoot (www.kahoot.it). De quiz kan dan aan elkaar en/of eventueel 
aan de ouders gegeven worden. Of aan de andere groepen op school.

  Laat de kant-en-klare-quiz van Instock zien en doe deze met de klas eventueel 
met de ouders erbij.

  Maak een (digitaal) tijdschrift of krant over voedselverspilling en laat iedereen 
daar een bijdrage aan leveren. Instock ontvangt deze kranten en/of tijdschriften ook 
erg graag!

  Geef aandacht tijdens één van de vele activiteiten op school waar gegeten wordt 
aan het onderwerp: laat de kinderen dan koken met restjes of eten conserveren.

  Leerlingen maken een poster, folder, een filmpje etc. als eindpresentatie en 
tonen deze aan de ouders en/of aan andere groepen op school.

  Leerlingen geven een workshop aan ouders en trakteren hen op een lunch van 
‘gered’ voedsel.

  Leerlingen maken een video over voedselverspilling en hoe je dit kan voorkomen, 
bijvoorbeeld met gebruik van stopmotion.

  Leerlingen gaan de klassen rond met een zelfbedachte en –gemaakte presentatie 
en vertellen over voedselverspilling, wat daar erg aan is en wat de andere leerlingen 
kunnen doen om het te verminderen.

  Houd een challenge: gooi 31 dagen (een maand) lang niets weg met z’n allen in 
de klas en/of ook thuis. Houd hiervan bij hoe dat gaat. Dat kan via social media, via 
Klasbord, via een zelfgeschreven nieuwsbrief etc.
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      VERDIEPING

Als leerlingen nog niet klaar zijn met wat zij kunnen doen, dan  zouden ze 
dit nog zelf kunnen uitzoeken. De hoofdvraag zou dan zijn: ‘wat zou er nog 
meer gedaan kunnen worden om voedselverspilling te voorkomen?’
De leerlingen kunnen dan onderverdeeld worden in groepjes die elk aan 
deze opdracht werken maar elk op hun eigen manier:
 
Groep 1 gaat zelf zoeken op het internet (laat ze de zoekwoorden 
opschrijven, alsmede de resultaten)
 
Groep 2 gaat samen brainstormen. Ze kunnen samen hardop 
nadenken en de ideeën opschrijven. Ze kunnen ook eerst zelf alle ideeën 
opschrijven en deze dan met elkaar delen (de wat stillere kinderen komen 
dan ook aan bod). Een werkvorm die hierbij kan helpen:

  De placemat 
  Brainstorm

 
Groep 3 gaat mensen interviewen. Dat kunnen meesters en juffen 
op school zijn, ouders, de directeur/directrice, de conciërge etc. 
Laat ze zelf de vragen bedenken en opschrijven. Laat ze het 
interview eventueel filmen.
 
Ze presenteren de resultaten aan de groep waardoor zij ook weten 
wat ze nog meer kunnen doen.

Als dit te uitgebreid is, dan kan gekozen worden om de werkvorm 
brainstorm klassikaal uit te voeren. De resultaten kunnen dan 
daarna klassikaal gedeeld worden. 
 
Andere mogelijkheden die er gedaan kunnen worden om voedselverspilling 
tegen te gaan:

  Juiste porties: gebruik een maatbeker of iets dergelijks voor als 
je rijst gaat koken bijvoorbeeld.
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   Kijk eerst in de koelkast, de keukenkastjes e.d. voordat je 
boodschappen gaat doen en maak een lijstje.

  Ga niet met honger boodschappen doen, dan koop je vaak meer 
dan je nodig hebt etc.

  Bewaar eten dat je gemaakt hebt goed in luchtafsluitende bakjes.

  Geef het eten dat je over hebt aan de geitjes in de kinderboerderij.

  Eten dat je over hebt en dat je niet meer kan en/of wilt gebruiken, kan je 
gebruiken om compost van te maken.


