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Groep 4
Nieuwe schoolgroenten

De kinderen leren nieuwe soorten groenten kennen. 

 
  Materiaal:
 •  Vier of vijf stukken onbekende schoolgroenten 

zoals rettich, asperge (uit een pot), babymaïs 

  (uit een pot), tuinkers, taugé, bleekselderij

 • Schilmesje

 • Enkele borden

 • Kopieerblad 4 voor ieder groepje 

 • Enkele grote vellen papier

Inleiding
Bespreek met de kinderen welke groenten je allemaal 

mee naar school kunt nemen. Ze zullen waarschijnlijk 

gangbare groenten noemen als komkommer, (kers)

tomaat, wortel, sla en paprika. Bespreek daarbij ook 

de verschillende manieren waarop dat kan: een stuk 

komkommer kun je bijvoorbeeld zo uit het vuistje eten, 

maar je kunt ook plakjes komkommer op je boterham 

met kaas leggen.

Kern
Groente bij de lunch
Vertel de kinderen dat er nog meer soorten groenten 

zijn die je mee kunt nemen naar school. Laat de 

kinderen de vier of vijf soorten groenten zien. Kennen 

de kinderen deze? Hoe heten ze? Bespreek samen met 

de kinderen de namen van de verschillende groenten. 

Laat de kinderen zien hoe ze schoongemaakt moeten 

worden.

•  Rettich moet geschild worden, goed gewassen en in 

plakjes worden gesneden of geraspt.

• Taugé moet kort in kokend water worden   

 ondergedompeld als je het rauw wilt eten. Als je het  

 bakt of kookt moet je het eerst goed wassen. 

Bedenk met de kinderen manieren waarop deze 

groenten op school gegeten kunnen worden. 

Denk bijvoorbeeld aan: plakjes rettich op je boterham 

met kaas, asperge met een gekookt ei, babymaïs uit het 

vuistje, tuinkers op je boterham met smeerkaas, taugé 

gestrooid op een broodje sandwichspread, een stengel 

bleekselderij uit het vuistje of enkele plakjes op een 

boterham met kaas. 

Samen proeven 
Snijd de groenten in hapklare stukjes. Laat alle kinderen 

één of twee soorten groenten proeven. 

Wat vinden ze ervan? Hoe smaakt het? Vinden ze 

het lekker? Hoe ruikt het? (zacht, knapperig, pittig, zoet, 

zuur, een beetje bitter, fris, glibberig, korrelig, sappig 

enz.) Moedig de kinderen aan later bij het pauzehapje of 

lunch stukjes van de uitgestalde groenten toe 

te voegen aan hun hapje. Ze leggen bijv. wat tuinkers of 

plakjes rettich op hun boterham met kaas.

Poster maken
Maak met de klas enkele grote posters met de 

titel ‘Schoolgroenten’. De titel van het kopieerblad 

kan worden uitgeknipt en ingekleurd. Je kunt er 

bijvoorbeeld voor kiezen om de klas te verdelen in 

groepjes van 4 á 5 kinderen die ieder één zo’n poster 

maken. De kinderen kunnen plaatjes van groenten 

tekenen, schilderen, uit oude tijdschriften knippen, van 

het kopieerblad uitknippen en inkleuren of uitdraaien 

van de computer. Hang de posters in de klas en gang 

op. Wisten de kinderen (en hun ouders!) dat je uit 

zóveel soorten kunt kiezen?! 

Afsluiting
Kunnen de kinderen nu de volgende vragen 

beantwoorden:

• Welke soorten groenten kun je allemaal mee 

 naar school nemen? 

• Welke zou jij mee willen nemen naar school?  

 Extra:
 Tuinkers planten

  Zaai tuinkers in de klas en laat de kinderen elke 

dag bekijken wat er verandert. Als de tuinkers groot 

genoeg is, spreek je met ze af dat alle kinderen de 

volgende dag brood voor hun hapje meenemen, 

waar de klassetuinkers bovenop kan. 

 Groente drama

  Laat de kinderen één van de nieuwe groenten 

kiezen en spelen dat hij de directeur van een 

school is. Wat kan hij zeggen tegen de kinderen 

om ze te overtuigen deze lekkere groente op 

school als hapje mee te nemen?

 Smaakmissie ‘Moestuin’

  Meer zaden planten? Doe de lessenserie Smaakmissie 

‘Moestuin’ en help de tuinvrouw! Deze verdiepende 

lessen zijn voor groep 1 t/m 4. Ze zijn gratis 

beschikbaar via www.smaaklessen.nl/lesmateriaal.

groepsgesprek, proeven
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