
‘Door samen te koken met natuurlijke ingrediënten leer je 
 de natuur en culturen achter je eten kennen!’ www.smaaktepakken.nl

                 Wereldbrood

Smaak te Pakken 

op de Stadsboerderij osdorp

Ervaringsgerichte voedseleducatie voor het basisonderwijs

Vriendschaps brood



Voor boekingen en informatie: meel@smaaktepakken.nl 
Afspraak maken?  Esther 06 21107740 

Wereldbrood, Vriendschapsbrood 
‘De persoon met wie je samen een brood 
deelt wordt nooit je vijand.’

u Een les voor leerlingen uit alle 
windstreken. Brood staat aan de basis van 
vele culturen en kent een oneindig aantal 
vormen en namen. Platte broden zoals 
matze, roti, tortilla’s, chapati als ook talloze 
gerezen zuurdesem- en gistbroden.  
u Leerlingen ervaren dat je via voedsel 
een stukje van elkaars cultuur kunt leren 
kennen.  
u Door zelf een brood te bakken krijgen 
leerlingen bovendien dit bijzondere 
samenspel van natuur (graan, lucht, 
water, gist en zout) in de vingers. 
 
Lesbeschrijving  
In het ruime leslokaal van de Stads-
boerderij Osdorp bakken leerlingen twee 
verschillende broden uit de wereldcultuur.  
Ze leren over de eigenschap van tarwe, 
hakken en stapelen houtjes voor een 
vuurtje in de leemoven.Ter afsluiting deelt 
elke leerling het eigen vriendschapsbroodje 
met een klasgenootje.  
 
Kerndoelen: 49 (orientatie op jezelf en de wereld), 
52 (jagers en boeren) 39, 40.
Leerdoelen: Leerlingen oriënteren zich op de 
wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en  
maken daarbij gebruik van  
cultureel erfgoed.
 

Een Smaak te Pakken kookles staat voor een aansprekende mix van handwerk en  
circulair denken waardoor bewustwording vergroot wordt. Daarnaast is er veel aandacht voor  

de vormgeving en inrichting  van het leslokaal en de fijne gereedschappen. 

Ervaringsgerichte voedseleducatie op de Stadsboerderij Osdorp

Voor wie? 
Groep 4, 5 en 6
Tijdsduur: 2 uur

 
Bijbehorende opdrachten 

Groep 4, 5 en 6  
Leerlingen maken een teken- en/of  

schrijfopdracht over brood  
vanuit hun eigen culturele achtergrond. 

Aan de orde kan komen: gastvrijheid,  
geloof, gewoonte en genot. 

Docenten 
Voor docenten is er een inleidende  

tekst over de geschiedenis van  
brood en digitaal beeldmateriaal  

voor een klassengesprek.  
 

Recepten 
Recepten met o.a.oud brood ter  

voorkoming van voedselverspilling  
voor in de klas of thuis.  

.
Boeking 

Boeken vanaf mei 2020
Boeken per twee groepen op 1 dag. 

Maximaal aantal leerlingen per klas: 25 
Beschikbaar: 2 hulpouders zijn 

noodzakelijk tijdens de kookles. 
 

Reserveer tijdig ivm beperkte capaciteit
Prijs per groep 400,00

Les kan gefinancierd worden uit 
vouchergelden of door subsidie aan te 

vragen bij Jong Leren Eten.nl 
Lokatie: Stadsboerderij Osdorp

STADSBOERDERIJ
O S D O R P

smaaktepakken.nl

Kernwoorden: 
culturele identiteit, immaterieel 

erfgoed, brood, circulair denken.


