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Inleiding

Waar groeit mijn eten?

Boerderijeducatie Amsterdam

Afsluitende les

Elke dag weer ligt er eten op ons bord, zoals brood,
groenten en kaas. Dit project wil kinderen in contact
brengen met de oorsprong van hun eten. Rond de stad
Amsterdam liggen veel boerderijen waar dat kan. Boerderijeducatie Amsterdam geeft kinderen de kans om een
dag mee te werken op een Amsterdamse boerderij. Het
geeft ze de mogelijkheid verder te kijken dan de supermarkt.
Dag in dag uit wordt er door boeren en boerinnen
hard gewerkt om het voedsel te produceren. Op de
boerderij worden koeien gemolken, kalfjes geboren, stallen uitgemest, er wordt gezaaid en geoogst. De boerderij
is voor kinderen een rijke leeromgeving. Tijdens het bezoek ontmoeten kinderen een echte boer(in), vaak voor
het eerst van hun leven. Zij kunnen hem of haar helpen
met al het werk. Op deze manier leren de kinderen de
relatie leggen tussen het boerenwerk en het dagelijkse
eten op hun bord.

Waarom deze les?

Een boederijbezoek is voor kinderen een spannende onderneming. Ze doen veel ervaringen op tijdens
het bezoek. Terug in de klas geeft u deze ervaringen
een plek in het dagelijkse leven van de kinderen. In de
afsluitende les die in deze handleiding beschreven staat,
staan de leerlingen stil bij het verband tussen het werk
van de boer(in) en hun dagelijks eten.
Doelen

• De leerlingen zien het verband tussen het werk op de
boerderij en hun dagelijks eten.
• De leerlingen delen hun ervaringen op de boerderij
met anderen.
• De leerlingen bedanken de boer en boerin.
Organisatie
Terugblik
5 minuten

Oriëntatie
10 minuten

Kern
30 minuten

Afsluiting
15 minuten

Extra activiteit

De leerlingen halen hun voorkennis over
producten van Amsterdamse boerderijen op.
De leerlingen denken terug aan de
boerderijdag en praten over de klussen.
De leerlingen werken aan één van de vier
reclameopdrachten voor de boer met de
boodschap: ‘De boer en boerin zijn belangrijk voor mijn dagelijks eten!’.
De leerlingen presenteren hun poster, placemat, recept of tekst.
De leerlingen sturen een bedankje aan de
boer en boerin.

Voorbereiding

Lees de lesbeschrijving door en bedenk welke tips
u wilt gebruiken. Voor deze les heeft u minimaal 60 minuten nodig. Verzamel de materialen die bij de gekozen
activiteiten nodig zijn.
Benodigdheden
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reclameposter

schrijfgerei en groot vel papier
per groepje

reclamecadeau placemat

schrijfgerei en papier per leerling,
lamineerapparaat of boeklon

reclamecadeau
Amsterdams recept

schrijfgerei en papier per leerling,
kookboeken

reclametekst website

schrijfgerei en papier per leerling,
computer met internet

extra activiteit

tekenvel per leerling
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Lesverloop
Terugblik

Tijdens de ‘opwarmles’ vooraf aan het boerderijbezoek hebben de leerlingen nagedacht over welke producten van boerderijen rond de stad Amsterdam komen.
Laat de kinderen deze producten opnieuw opnoemen en
schrijf ze op het bord.
Oriëntatie

Uw leerlingen hebben ondertussen één dag een
boer(in) geholpen op de boerderij. Ze hebben gezien
waar de producten vandaan komen en welke klussen
hiervoor nodig zijn. Laat de leerlingen in een kringgesprek vertellen over hun klus-ervaringen. Denk aan de
volgende vragen:
• Wat vond je leuk om te doen?
• Wat vind je van het werk van de boer(in); veel, weinig,
zwaar, leuk, bijzonder, …?
• Zou je zelf graag boer of boerin willen zijn?
Laat de leerlingen tenslotte nadenken over wat hun
ervaringen te maken hebben met hun ontbijt of avondmaaltijd. Hun glas melk, de kaas op hun brood of de
aardappelen op hun bord komen van de boerderij. Laat
de leerlingen beseffen dat de boer en boerin in de omgeving van Amsterdam belangrijk zijn: ze verzetten veel
werk voor producten in hun ontbijt of avondeten!

Afsluiting

Laat uw leerlingen hun reclame presenteren aan
andere groepen, de directeur, de conciërge, aan ouders
tijdens een ouderavond of aan andere belangrijke personen. Nodig hen uit in de klas of laat uw leerlingen een
presentatie houden in een andere klas.
Presentatie-tips
• Plaats de reclametekst op de website van uw school
of op www.boerderijeducatie-amsterdam.nl
• Hang de posters op in de gangen van de school en
laat uw leerlingen rondleidingen geven.
• Gebruik de placemats tijdens de eet-pauzes.
• Bundel de recepten en gebruik dit als cadeau.
Extra activiteit ‘Bedankt!’

De boer en boerin willen graag horen hoe de leerlingen de dag hebben beleefd. Laat de leerlingen brainstormen over hoe zij hen kunnen bedanken. Werk de
ideeën van de leerlingen uit of gebruik onderstaande
tips.
Bedank-tips
• Stuur de boer en boerin een kaartje waarop alle leerlingen iets schrijven.
• Laat de leerlingen een tekening maken over het boerderijbezoek, bundel deze in een boekje en stuur het
naar de boer en boerin.

Taal-tip
Laat uw leerlingen een (top)ervaring beknopt op een
kladblaadje schrijven. Verzamel deze blaadjes in een
doos. Tijdens deze les of gedurende de week als er tijd
over is kunnen de leerlingen een blaadje uit deze doos
trekken. De leerling leest de ervaring voor en vertelt er
zijn mening over. Laat andere leerlingen hierop reageren.
Kern

Uw leerlingen weten nu, door het bezoek, hoe de
boerderij eruit ziet, wat het werk van een boer(in) is en
hoe belangrijk zijn werk is voor het dagelijks eten van
de leerlingen. Veel mensen in Amsterdam weten dit nog
niet.
Nodig de leerlingen uit om reclame te maken voor de
boer en boerin met de boodschap: ‘Het werk van de
boer(in) is belangrijk voor ons dagelijks eten!’. Hierbij
kunt u (of kunnen uw leerlingen) kiezen uit één van
de opdrachtkaarten: ‘reclameposter’, ‘reclamecadeau
placemat’, ‘reclamecadeau Amsterdams recept’ of ‘reclametekst website’. De opdrachtkaarten vindt u in de
bijlage. Op iedere kaart staat wat de leerlingen moeten
doen en hoe ze het kunnen aanpakken. Laat de leerlingen individueel of in groepjes aan een opdracht werken.
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Opdrachtkaart • Reclameposter

Wat is het?
Je laat op één groot vel papier zien waarom de Amsterdamse boer en boerin belangrijk zijn voor ons dagelijks eten.
Een poster heeft veel informatie en weinig
tekst. Een poster gebruik je om uitleg te
geven aan mensen die er nog weinig vanaf
weten.

Materiaal
• een groot vel papier
• schrijfgerei
• eventueel foto’s, plaatjes en tekeningen

Hoe komt het over?
aantrekkelijk

duidelijk

samenvatting

boodschap

het maakt je nieuwsgierig,
je wilt het beter bekijken
je ziet in één keer waar het
over gaat
je raakt niet verveeld door
teveel tekst
je leert iets

Wat moet erop?
titel

boodschap

beelden

meer weten

naam

amsterdams

nme

centrum

een korte duidelijke zin over
jouw boodschap
een korte tekst over waarom het
werk van een boer(in) belangrijk
is voor ons dagelijks eten
foto’s, tekeningen, plaatjes over
jouw boodschap
schrijf op waar mensen nog
meer informatie kunnen vinden,
bijvoorbeeld een website
makers, groep, school, datum
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Opdrachtkaart • Reclamecadeau placemat

Wat is het?
Met een reclamecadeau laat je in één keer
zien waarom de Amsterdamse boer en
boerin belangrijk zijn voor ons dagelijks
eten.
Een placemat vinden mensen een leuk
cadeau om te krijgen.
Een placemat is een onderlegger voor
een bord en bestek. Het is een geschikt
cadeau want elke keer als ze deze
placemat gebruiken zullen ze jouw boodschap zien of lezen en zullen ze aan de
boeren en boerinnen denken!

Materiaal
•
•
•
•

(gekleurd) vel papier
schrijfgerei
eventueel foto’s, plaatjes uit tijdschriften
lamineerapparaat of boeklon

Hoe ziet het eruit?
aantrekkelijk

duidelijk

verzorgd

het maakt je nieuwsgierig, je
wilt het beter bekijken
je ziet in één keer waar het
over gaat
het ziet er netjes uit zodat je
het wilt gebruiken

Wat moet erop?
slagzin

boodschap

beelden

meer weten

naam

amsterdams

nme

centrum

een pakkende zin, die je makkelijk onthoudt (een bekend
voorbeeld is “Ik wil bolletje…”)
een korte tekst of een beeld
over waarom het werk van een
boer(in) belangrijk is voor ons
dagelijks eten
foto’s, tekeningen, plaatjes over
jouw boodschap
schrijf op waar mensen nog
meer informatie kunnen vinden,
bijvoorbeeld op een website
makers, groep, school, datum
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Opdrachtkaart • Reclamecadeau Amsterdams recept

Wat is het?
Met een reclamecadeau laat je in één keer
zien waarom de Amsterdamse boer en
boerin belangrijk zijn voor ons dagelijks
eten.
Een recept vinden mensen een leuk
cadeau om te krijgen.
Een recept is een tekst of tekening over
wat je nodig hebt voor een maaltijd en
hoe je die kunt bereiden. Het is een geschikt cadeau want elke keer als ze dit
recept maken zullen ze aan de boeren en
boerinnen denken!

Materiaal
• een vel papier
• schrijfgerei
• kookboeken voor inspiratie

Hoe ziet het er uit?
aantrekkelijk

duidelijk

verzorgd

het maakt je nieuwsgierig, je
wilt het meteen lezen
je ziet in één keer wat je moet
doen
het ziet er netjes uit zodat je
het graag wilt maken

Wat moet erin?
ingrediënten

kookmaterialen

kookstappen

naam

amsterdams

nme

centrum

w w w

alleen producten van
Amsterdamse boerderijen die
nodig zijn voor de maaltijd
materialen die je nodig hebt
om te koken, bijvoorbeeld
lepels, pannen, mixer
korte beschrijving hoe je de
maaltijd moet klaarmaken en
met welke ingrediënten en
kookmaterialen
makers, groep, school, datum
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Opdrachtkaart • Reclametekst website

Wat is het?
Met een tekst op een website laat je zien
waarom de Amsterdamse boer(in) belangrijk is voor ons dagelijks eten.
Websites die je hiervoor kunt gebruiken
zijn die van de boer(in), van de school of
www.boerderijeducatie-amsterdam.nl.
Een website bestaat uit teksten en plaatjes. De tekst is altijd kort en bondig. Veel
mensen vinden het niet fijn om lange teksten op een beeldscherm te lezen.

Materiaal
• schrijfgerei en kladblok
• computer met internet

Hoe ziet het eruit?
samenvatting

vrolijk

duidelijk

aanspreken

amsterdams

je geeft alleen de belangrijkste
informatie
de tekst ziet er vrolijk uit met
bijvoorbeeld kleuren, opsommingen, lijnen, bijzondere
lettertypes en hoofdletters
de zinnen zijn kort, eenvoudig
en goed leesbaar
spreek de lezer direct aan met
u, jij of jullie

nme

centrum

Wat moet erop?
slagzin

boodschap

beelden

naam

een pakkende zin, die de aandacht trekt (een bekend voorbeeld is: “Ik wil bolletje…”)
een korte tekst over waarom het
werk van een boer(in) belangrijk
is voor ons dagelijks eten
foto’s, tekeningen, plaatjes over
jouw boodschap
makers, groep, school, datum
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