LESKIST AAN TAFEL!
Eerlijk over eten
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INLEIDING

Voor u ligt het lespakket Voedselverspilling van Driestar educatief en Woord en Daad,
geschikt voor groep 6-8.
DOELEN
Wij hopen met dit lespakket een aantal doelen te bereiken onder basisschoolleerlingen in
Nederland:
• Leerlingen worden zich bewust van voedselverspilling in Nederland én in het eigen
gezin.
• Leerlingen weten hoe de cashewketen er uit ziet (boer-fabriek-winkel-consument)
en dat er in die keten verspilling van voedsel dreigt.
• Leerlingen weten dat er veel voedsel verspild wordt in Nederland en wat de
oorzaken daarvan zijn.
• Leerlingen kennen het verschil tussen de afkortingen THT en TGT.
• Leerlingen onderzoeken zelf de voedselverspilling thuis en leggen dit vast in een
verspillingsdagboek.
• Leerlingen weten wat een duurzame(re) manier van leven is en hoe je dat met
elkaar kunt vormgeven thuis en in de klas.
• Leerlingen leren wat de Bijbel zegt over rentmeesterschap en waarom het juist voor
een christen belangrijk is een andere, duurzame(re) leefstijl te hebben.
• Leerlingen leren dat een duurzame leefstijl in Nederland een positieve invloed heeft
op de levens van mensen elders in de wereld, bijvoorbeeld in Burkina Faso waar
Woord en Daad o.a. een landbouwproject heeft.
• Leerlingen bereiden een actie voor Woord en Daad voor en voeren die actie ook
met elkaar uit. De opbrengst is voor het project Drops4Crops van Woord en Daad
in Burkina Faso en Benin.
• De leerlingen krijgen handelingsperspectief en leren hiermee dat zij daadwerkelijk
kunnen bijdragen aan verminderen van voedselverspilling en het verbeteren van
leefomstandigheden voor gezinnen in Burkina Faso en Benin.

Drie weken voor de lessen starten, is het belangrijk om 3 soorten zaadjes te zaaien
(voorstel: tuinkers, bonen en radijs) en de groei bij te houden in een groeidagboek (zie
bijlagen les 2 Introles). U kunt er voor kiezen om hier zelf een (uitgebreide) les over de
groei van planten te geven of het kort te benoemen, met de mededeling dat leerlingen hier
binnenkort tijdens de lessen ‘Aan tafel!’ meer over leren.
Maak leerlingen verantwoordelijk voor de verzorging van de plantjes. Doel hiervan is dat
leerlingen ontdekken wat een plantje nodig heeft om goed te kunnen groeien en dat dit tijd
en aandacht kost. Zo leren ze meer de waarde inzien van voedsel en zullen hierdoor in
de toekomst minder voedsel verspillen. Deze kennis komt terug in meerdere lessen.

INLEIDING

In de achtergrondinformatie en in het document voedselverspilling leest u uitgebreider wat
Woord en Daad doet en waarom Woord en Daad voedselverspilling zo’n belangrijk
onderwerp vindt.
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