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Op school kunnen kinderen groente en fruit eten in 
de pauze. In deze les kijken kinderen kritisch naar 
hun eigen groente- en fruitgebruik. 

 Materiaal:
 •  (Vierkante) bladen papier  

 •  Kopieerblad 7 voor ieder kind 

Inleiding
Laat de kinderen hun pauzehapje kritisch bekijken op 

(aanwezigheid van) groente en fruit. Ze geven hun 

pauzehapje een cijfer: is het volgens hen gezond, 

minder gezond of niet zo gezond, en waarom wel of 

niet? Weten de kinderen waaróm het belangrijk is om 

voldoende groente en fruit te eten en dus waarom het 

goed is om groente en fruit ook mee naar school te 

nemen?

Kern
Eetdagboek
Laat de kinderen het kopieerblad zien. Daarop gaan ze 

een week lang bijhouden wat ze aan groente en fruit 

eten op school. Begin met de dag van de les en laat ze 

dat vak vast invullen. De kinderen leggen de tabel in 

hun laatje. Ze houden deze de volgende vier dagen bij. 

Bespreek na vijf dagen hoe het ermee gesteld is. Wat 

willen ze veranderen? 

Coöperatief leren met de placemat 
Vertel de kinderen dat ze met elkaar gaan proberen 

om zoveel mogelijk ideeën te bedenken hoe en welke 

soorten fruit en groenten je mee naar school kunt 

nemen. Geef ze één eigen tip, bijvoorbeeld: je kan ook 

groente in een bakje meenemen.

Verdeel de klas nu in groepjes van vier. Ieder groepje 

krijgt één vel papier. 

Maak hier op de volgende manier een placemat van:

  

Ieder kind schrijft zijn idee in zijn vakje. Daarna 

discussiëren de kinderen in hun groepje over hun 

ideeën. De andere kinderen in het groepje stellen 

daar vragen over. Ze proberen tot overeenstemming 

te komen over welk (eventueel gecombineerd) idee 

ze het beste vinden. Dit idee schrijven ze in het 

gemeenschappelijke vierkant in het midden van 

het blad.

Ervaringen uitwisselen
Nu volgt de klassikale uitwisseling. Vraag steeds aan één 

kind uit ieder groepje hun selectie voor te lezen en toe 

te lichten. Zo wisselt de klas hun ervaringen met elkaar 

uit. Hoe kun je meer groente en fruit eten op school? 

Welke tips hebben ze voor andere kinderen? 

Laat de kinderen in groepjes hun mooiste tip kiezen 

en hier een slagzin op een poster van maken. 

Denk bijvoorbeeld aan: ‘Taugé op kaas. Gezond en 

onweerstaanbaar!’ en ‘Gezonde salade met wortel en 

sinaasappel!’. Ze maken of zoeken hier mooie plaatjes 

bij. Hang deze slagzinnen door de school op. 

Kind 3 schrijft hier
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Kind 1 schrijft hier

Groep 7
Hoe zit het met ons Schoolfruit?

Afsluiting
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen 

beantwoorden:

•  Hoe kun je op school meer groente en fruit eten? 

•  Wat ga jij veranderen aan je hapje?   

 Extra:
 Zoeken naar onbekende soorten groenten en fruit

  Laat de kinderen in groepjes, verspreid over de 

dag, naar de dichtstbijzijnde groenteboer of 

groenteafdeling van de supermarkt gaan. Laat 

ze zoeken naar (voor hen) onbekende fruit- en 

groentesoorten die mee naar school genomen 

kunnen worden. Laat ze later hun ervaringen 

uitwisselen. 

 Schoolfruit- en groente

  Vertel de kinderen dat u morgen voor fruit en/

of groente zorgt in de pauze. Ze hoeven het 

niet zelf mee te nemen. Neem minder bekende 

soorten fruit en/of groente mee, voldoende voor 

ieder kind. Denk bijvoorbeeld aan passievrucht, 

kaki, lychee, papaja, kumquat, granaatappel, ugli, 

babybanaantjes, avocado, maïs, bleekselderij... Wat 

vinden de kinderen ervan? Laat ze hapjes met elkaar 

uitwisselen!

 Smaakmissie ‘Groente’

  Meer leren over groente? Doe de lessenserie 

Smaakmissie ‘Groente’ en help de journalist met 

zijn groentekatern voor de krant! Deze verdiepende 

lessen zijn voor groep 7 en 8. Ze zijn gratis 

beschikbaar via www.smaaklessen.nl/lesmateriaal.

groepsgesprek, coöperatief leren, uitwisseling
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Houd een week lang bij wat je aan groente en fruit eet en drinkt op school. Vul het vak in van de dag dat je deze les 

krijgt. Leg daarna de tabel in je laatje. Vul de tabel de volgende vier dagen ook in. 

Maandag
 

Dinsdag
 

Woensdag
 

Donderdag 
 

Vrijdag

 
Wat kan ik verbeteren?:
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Kopieerblad 7
Een week groente en fruit eten

Kopieerblad 8a

Groene gruwel

 Ingrediënten 

 • 60 gram diepvries spinazie

 • 1 groene paprika

 • 1 teentje knofl ook

 • 1 eetlepel pijnboompitten

 • 1 eetlepel olijfolie

 • 1 eetlepel geraspte oude 30+ kaas

 • 1 theelepel citroensap

Snijplankje, mesje, eetlepel, theelepel, staafmixer, hoge 

maatbeker, schaaltje 

Laat de diepvriesgroente ontdooien. Maak de paprika 

schoon en snijd hem in stukken. Pel het teentje 

knofl ook. Pureer de groente met de knofl ook, de 

pijnboompitten, de olie, de citroensap en de geraspte 

kaas met een staafmixer klein in de maatbeker. Voeg wat 

water toe om de dip wat smeuïger te maken. Doe de dip 

in een schaaltje.

 

Na bereiding direct serveren!

Waanzinnige worteldip

 Ingrediënten

 • 100 gram hüttenkäse

 • 1 winterwortel

 • 1 theelepel mosterd

 • 1 theelepel citroensap

Snijplankje, mesje, eetlepel, theelepel, rasp, schaaltje

Wrijf de hüttenkäse een beetje glad met een lepel. Schil 

de peen met een mesje en rasp hem fi jn. Meng de 

geraspte wortel door de hüttenkäse in een schaaltje en 

maak de dip op smaak met wat mosterd en citroensap.  

Na bereiding direct serveren!

Knalroze bietendip

 Ingrediënten

 • 400 gram bieten (gekookt)

 • 1 theelepel komijn

 • 2 theelepels citroensap

 • 1 takje munt

 • 1 theelepel peterselie

 • 125 ml magere Griekse yoghurt

Snijplankje, mesje, hoge maatbeker, theelepel, 

staafmixer schaaltje

Halveer de bieten met een mesje. Doe 125 milliliter 

yoghurt in de maatbeker. Voeg de bieten, komijn, 

citroensap, munt en peterselie toe. Pureer alles met de 

staafmixer. Doe de dip in een schaaltje. 

Na bereiding direct serveren!

Vurige vlamdip

 Ingrediënten

 • 250 gram gegrilde paprika’s uit pot

 • 1 teentje knofl ook

 • 4 gepelde halve walnoten

 • 1 theelepel komijn

 • 1 theelepel chilipoeder

 • 1 theelepel citroensap

Snijplank, mesje, theelepel, staafmixer, hoge maatbeker, 

schaaltje

Snijd de paprika’s in stukken. Pel het teentje knofl ook. 

Pureer de walnoten met de knofl ook met een staafmixer 

in de maatbeker. Voeg de stukken paprika, de komijn, 

citroensap en de chilivlokken toe en pureer alles fi jn. 

Voeg wat water toe om de dip wat smeuïger te maken. 

Doe de dip in een schaaltje.

Na bereiding direct serveren!
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