
Voeding graad 3 

Sociaal vlees 

Lesvoorbereiding 

Bij ‘lesmateriaal’ op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les. 

 

-Voorzie 5 lekkere rauwe groenten die je kunt eten met gezonde dipsausen (wortelen, 

radijzen, bloemkool, selder, slastengels, ...). 

-Print en knip de weetjes uit. 

-Maak een 'muzikaal pakje': wikkel een soort rauwe groente in krantenpapier (bv. wortelen) 

en kleef hier een weetje op. Plak als eerste weetje de opdracht. Stop hier een andere soort 

groente bij en wikkel dit nog eens in krantenpapier. Hier kleef je weer één weetje op. Doe dit 

tot alle weetjes op zijn. Als laatste wikkel je het hele pakje nog eens in krantenpapier en doe 

je er een leuke strik rond.  

- Print en knip de kniptekst uit, hou ze per onderwerp samen. Zorg dat je een tekst per 

groep hebt (zie kennis stap 1). Print ook nog een kniptekst voor jezelf als verbetersleutel. 

- Print en knip de gebeurteniskaarten uit. Meng positieve en negatieve gebeurteniskaarten 

onder elkaar. De negatieve kaarten hebben een rode rand, de positieve een blauwe. 

- Print de tips. 

- Print per groep:  

 de spelregels, 

 ronde 1, kruiswoordraadsel,  

 ronde 2, woordpuzzels, 

 ronde 3, waar of niet waar en  

 voor elke leerling: krabbels van een onderzoeker. 

- Print voor jezelf:  

 de spelregels 

 de verbetersleutel rondes 1, 2 en 3 

- Zorg voor muziek. 

- Zet deze video klaar voor het lesonderdeel 'filosoferen': 

 Supersize Me - Trailer - 1'04 http://www.youtube.com/watch?v=I1Lkyb6SU5U 

 

 

Verwondering 

De leerlingen gaan in een cirkel zitten. Geef het geschenk met de weetjes aan een leerling. 

Zet muziek op. De leerlingen geven het cadeau door. Wanneer de muziek stopt, doet de 

leerling die het geschenk in handen heeft, er een papier af en leest het eerste weetje voor. 

De andere leerlingen luisteren aandachtig.  

Speel het spel tot de 4 weetjes en tenslotte de spelopdracht voorgelezen zijn. Bespreek 

telkens kort na elk weetje:  

http://www.youtube.com/watch?v=I1Lkyb6SU5U


 Wat betekent dat weetje?  

 Is dit een hoog cijfer?  

 Hoe komt het dat het cijfer zo hoog is?  

 Vind je dit goed? Waarom wel/niet?  

 

 Bespreek ook de spelopdracht:  

 Wat wordt er van ons gevraagd?  

 We hebben al enkele weetjes gekregen. Wat weten we al?  

 We gaan samen op zoek naar meer informatie.  

 

Laat de leerlingen gissen over de bedoeling van de rauwe groenten. Dat geheim wordt pas 

verklapt als ze hun opdracht goed hebben volbracht.  

 

Hang de weetjes op een prikbord, zodat ze zichtbaar blijven voor de leerlingen.  

 

Tip voor het tweede weetje:  

Om een hectare goed te kunnen voorstellen, wordt 1 hectare wel eens gelijkgesteld met twee grote 

voetbalvelden. Nog gemakkelijker is in je buurt een andere vergelijking te zoeken, zodat de 

leerlingen zich de oppervlakte goed kunnen voorstellen. 

 

Kennis 

 

STAP 1: Introductie in de 5 aspecten van vlees  

 

Verdeel de leerlingen in groepen van vier leerlingen. Geef elke groep een geknipte tekst uit 

de kniptekst. Er zijn vijf teksten, elk rond een ander aspect van vlees:  

 veel veld voor vlees, weinig veld voor groenten,  

 het bos verdwijnt,  

 steeds meer vlees op ons bord,  

 van hun land verdreven,  

 luchtvervuiling.  

 

Je kan meerdere groepjes dezelfde tekst geven, zolang elke tekst door minstens 1 groepje 

wordt gelezen.  

 

Elk groepje probeert nu samen tot 1 samenhangende tekst te komen:  

 De groepjes verdelen de stukjes tekst onder elkaar.  

 Elke leerling leest eerst zijn stukje(s) tekst voor aan de rest.  

 Dan proberen de groepjes de tekstfragmenten op volgorde te leggen.  

 



Als de tekst op volgorde ligt, leest één leerling de hele tekst luidop voor aan de rest van de 

groep. De rest luistert goed. De groepjes vertellen in eigen woorden aan de klas wat er in 

hun teksten staat. De andere leerlingen luisteren aandachtig. De informatie uit de teksten, is 

belangrijk voor het vervolg van de opdracht.  

 

Als de teksten op de juiste volgorde staan, plakt elke groep zijn tekst op een blad papier.     

Hang de knipteksten op het prikbord. Zo kunnen de leerlingen er tijdens het 3-rondenspel 

van stap 2 naar kijken.  

 

 

STAP 2: Verdieping in de 5 aspecten, het 3-ronden spel  

 

 Behoud de groepen van de vorige opdracht.  

De leerlingen gaan nu dieper in op de 5 aspecten.  

Schrijf de 5 titels naast elkaar onderaan op het bord. Teken er pijlen bij zoals hier onder 

aangegeven (over de volledige breedte van het bord).  

 

 Geef elke groep de spelregels en leg het spel uit. De groepen zullen tijdens het spel apart 

werken, maar verzamelen op het einde wel hun kennis. Het gaat er dus niet om te winnen, 

maar om de opdracht samen tot een goed einde te brengen.  

 

 De leerlingen mogen tijdens het spel op het prikbord kijken om het juiste antwoord te 

vinden.  

 

 
 

 

 

 



Speluitleg  

 

Het spel bestaat uit 3 rondes. Elke ronde bestaat uit 1 opdracht:  

ronde 1: kruiswoordraadsel  

ronde 2: woordpuzzels  

ronde 3: waar of niet waar  

 

Het speldoel is om zoveel mogelijk tips te verzamelen. Deze tips zijn middelen om de aarde 

minder te belasten.  

 

Hoe kan je tips verzamelen?  

Alle groepen beginnen tegelijkertijd aan hun eerste ronde. Als een groep haar opdracht 

volbracht heeft, vraagt de groep aan de leerkracht om de opdracht na te kijken.  

Is de opdracht goed, dan krijgt de groep 1 of meerdere gebeurteniskaarten van de 

leerkracht en mag de groep aan de tweede ronde beginnen. Is de opdracht fout, dan werkt 

de groep verder tot de opdracht tot een goed einde is gebracht.  

 

De gebeurteniskaartjes worden door de groep gelezen en bewaard tot het einde van het 

spel, want deze kunnen ingeruild worden voor tips later in het spel.  

Hoeveel gebeurteniskaarten krijg je per opdracht?  

ronde 1: 1 gebeurteniskaart per 4 correcte antwoorden  

ronde 2: 1 gebeurteniskaart per 2 correcte begrippengroepen  

ronde 3: 1 gebeurteniskaart per 3 correcte antwoorden Als ze de tien antwoorden juist 

hebben, krijgen ze 4 gebeurteniskaarten.  

 

Welke gebeurteniskaarten krijg je bij welke opdracht?  

Meng positieve en negatieve gebeurteniskaarten op voorhand. De gebeurteniskaarten 

worden willekeurig gegeven. Belangrijk is vooral dat de groepen doorheen het spel zowel 

positieve als negatieve gebeurteniskaarten door elkaar verzamelen.  

 

Na 3 rondes  

Als alle groepen de 3 rondes hebben afgewerkt, worden de verzamelde gebeurteniskaarten 

overlopen en besproken.  

Bespreek bij elke gebeurteniskaart:  

 Wat staat er op de kaart?  

 Vertel dit in eigen woorden.  

 Vind je dit goed of slecht? Waarom?  

 

Als de leerlingen de gebeurtenis die op de kaart beschreven staat goedkeuren, krijgt het 

groepje een tip om beter voor de aarde te zorgen. Er gebeurt niets met de pijlen op het 

bord (d.w.z. de ontbossing, het aantal onteigeningen, ... gaan niet omhoog).  



Als de leerlingen de gebeurtenis die op de kaart beschreven staat afkeuren, krijgt het 

groepje geen tip, maar moet er op de overeenkomstige pijl op het bord worden aangeduid 

met hoeveel eenheden de ontbossing, het aantal onteigeningen, ... omhoog gaat. Om deze 

stijging te compenseren, verzint het groepje een tip om voor de aarde te zorgen.  

Hoe verschuif je de pijlen? Twee voorbeeldjes.  

 

 Volgende gebeurteniskaart wordt voorgelezen:  

Jullie hebben met jullie groep één dag geen vlees gegeten. Hierdoor moet er minder 

vlees geproduceerd worden.  

Dit is een positieve gebeurtenis. De pijl op het bord verandert niet. De groep krijgt een 

tip.  

 

 Volgende gebeurteniskaart wordt voorgelezen:  

Omdat het vlees steeds goedkoper wordt, eten meer mensen elk dag vlees. Hierdoor 

stijgt de hoeveelheid vlees die we eten met 3 ton. De oppervlakte landbouwgrond die 

gebruikt wordt voor veevoer stijgt met 3 hectare.  

Dit is een negatieve gebeurtenis. De pijlen van de hoeveelheid vlees en de oppervlakte 

voor veevoer gaan elk met 3 eenheden omhoog. De groep verzint zelf een tip om voor 

de aarde te zorgen.  

 

STAP 3: Wat een verhaal! Maar we kunnen veel doen  

 

Bespreek het bordschema en de evolutie van de 5 aspecten van vlees.  

 

 Wat is er gebeurd met de landbouwgrond, het bos, onze vleesconsumptie en de 

 boeren?  

 Wat vind je daarvan?  

 Wat kunnen we hier aan doen?  

 Overloop de tips die de leerlingen ontvangen hebben en de tips die ze zelf verzonnen 

hebben. Verzamel ze op een groot blad en hang ze mee op het prikbord.  

  Bespreek:  

 Bij welke tip zouden we de rauwe groenten van ons muzikaal pak kunnen gebruiken?  

 

STAP 4: De rondes afgerond  

 Geef elke leerling een kopie van krabbels van een onderzoeker.  

 

   Bespreek klassikaal:  

 Wat ben je te weten gekomen dat je aan je ouders zou willen vertellen?  

 

 De leerlingen schrijven hun nieuw verworven kennis in krabbels van een 

onderzoeker.  



Filosoferen 

Maak van je leerlingen veerkrachtige en kritische wereldburgers door met hen te filosoferen. 

Zet je samen met de leerlingen in een kring. Zorg dat je elkaar in de ogen kan kijken. Vertel 

hen dat je gaat nadenken over één vraag (zie voorbeeld). Hoe meer vragen die ene vraag 

oproept, hoe beter. Het is helemaal niet erg als de leerlingen geen pasklare antwoorden 

vinden.  

 

Er zijn slechts drie regels:  

1) Ze mogen allerlei opmerkingen maken als ze bereid zijn het uit te leggen.  

2) Ze luisteren naar elkaar. 

3) Alles wordt in vertrouwen gezegd. 

 

Voorbereiding:  

Je bereidt een filosofisch gesprek voor door een discussieplan op te stellen (zie hieronder). Je 

start met één thema uit de les als concept. Daaruit leid je opnieuw verschillende concepten 

af. Deze concepten helpen je om de hoofdvraag en bijvragen te formuleren. De bijvragen 

kunnen aan bod komen om een antwoord te vinden op de hoofdvraag. Let wel, het is niet de 

bedoeling om tijdens het filosofisch gesprek het discussieplan letterlijk te volgen. Laat ruimte 

voor de inbreng van de leerlingen. Het discussieplan is als een kompas dat je door het 

gesprek kan leiden. 

 

Gemeenschappelijke beleving:  

Laat de trailer (http://www.youtube.com/watch?v=I1Lkyb6SU5U) of  fragmenten zien uit de 

film Super Size Me uit 2004.  



 
Hoofdvraag:  

Mag je ervoor kiezen om ongezond te eten? 
 

Subvragen: 

Mogen rijke mensen meer eten dan arme mensen? 

Moeten dikke mensen vermageren? 

Kan je verplicht worden om iets te eten? 

Mag de mens altijd kiezen wij hij/zij eet? 

Mogen we met eten spelen? 

Wanneer wordt gezond eten ongezond? 

 

Smaakt dit naar meer? In de nascholing 'initiatie in filosoferen met kinderen' reiken we een 

houvast aan om een filosofisch gesprek te begeleiden aan de hand van inspirerende vragen. 

Of bekijk wat een coaching voor jou (en je team) kan betekenen. 

 

Interessante informatie over filosoferen met kinderen vind je bij de links.  

 

 

voeding 

gezond ongezond 

vetten te veel 

dikke mensen af en toe 

vermageren 
problemen 



Actie 

 Lees de spelopdracht die in het muzikaal pak zat nog eens luidop voor. Bespreek:  

 Wat zijn de gevolgen van vlees eten?  

 Betekent dit dat we geen vlees meer mogen eten? (nee!)  

 Wat kunnen we wel doen om voor de aarde te zorgen?  

 

Bespreek of je samen met de klas actie wil voeren om voor de aarde te zorgen. Laat 

leerlingen dromen of fantaseren over de manieren waarop we dat kunnen doen. Ook de 

niet-realistische voorstellen krijgen hier een plaats. Sommige gekke ideeën zijn mits enkele 

aanpassingen perfect uitvoerbaar.  

 Welke tips kunnen we uitvoeren?  

 Welke zijn leuk? Haalbaar? Haalbaar mits enkele aanpassingen?  

 Zijn er dingen die je leuk zou vinden maar die misschien minder haalbaar zijn?  

 

Kies samen enkele tips waarvoor je je met de klas gedurende een dag of week wilt 

engageren.  

 

Beslis samen met de leerlingen een dag of week dat jullie deze tips gaan uitvoeren.  

Organiseer een aperitief met de rauwe groenten. De leerlingen brengen van thuis 

zelfgemaakte dipsausen mee.  

 

Tip:  Organiseer een receptie met vegetarische hapjes op vrijdagnamiddag en nodig de 

ouders uit. Voorzie tijdens de receptie plaats en tijd voor de leerlingen om uitleg te geven bij 
het initiatief. 

 

Reflectie 

Hang een groot blad op in de klas. Schrijf er het woord VLEES op.  

De leerlingen mogen tijdens de week commentaar op het blad schrijven, zowel over de les 

als over hun nieuwe kennis en inzichten, als nieuwe tips om voor de aarde te zorgen.  

Bespreek na een week de commentaren van de leerlingen en bekijk of je met je klas kan 

blijven zorg dragen voor de aarde.  

 

 


