Handleiding bij digibordopdrachten Zuivelonline en magazine Natuurlijk Zuivel

GROEP 7-8

INTRODUCTIE
Met het magazine Natuurlijk Zuivel en de digibordopdrachten
op www.zuivelonline.nl/onderwijs ontdekken leerlingen
uit groep 7-8 van alles over zuivel. Zuivel is niet uit hun leven
weg te denken. Dagelijks eten of drinken de leerlingen verschillende zuivelproducten. Welke weg heeft melk afgelegd
voor het melkpak thuis in de koelkast staat? Waarom heeft
een koe vier magen? Hoe wordt kaas gemaakt? Heeft een
boerin ook een lievelingskoe? Hoe kan een boer zijn melkveehouderij duurzaam maken? De antwoorden op deze en nog veel
meer zuivelvragen vinden de leerlingen in het lesmateriaal.

Het materiaal is zeer geschikt als voorbereiding op een
bezoek aan een melkveehouderij. Ook kan het lesmateriaal
als basis dienen voor een uitgebreid project over zuivel en
als praktische aanvulling op de lessen over zuivel, de
boerderij of over voeding uit uw methode. Het lesmateriaal
bestaat uit deze handleiding, het magazine Natuurlijk Zuivel
en digibordopdrachten op www.zuivelonline.nl. In deze
handleiding vindt u achtergrondinformatie en handvatten
voor het gebruik van het lesmateriaal in uw les(sen).

DOELGROEP

NATUURLIJK ZUIVEL IN DE KLAS

Het magazine Natuurlijk Zuivel en de digibordopdrachten op
www.zuivelonline.nl zijn bedoeld voor leerlingen uit groep 7-8.

Het lesmateriaal kan op diverse manieren gebruikt worden.
De gekozen werkvorm is onder andere afhankelijk van:
aanleiding, beginsituatie, de gewenste lesvorm (klassikaal,
zelfstandig, in groepjes, combinatie) en de beschikbare tijd
(van eenmalig een lesuur tot meerdere lesuren verspreid over
langere periode).
In deze handleiding vindt u dan ook geen lesbeschrijving die
u van a tot z dient te volgen. Wel worden voorbeeldscenario’s
geschetst met daarin aangegeven welke keuzemogelijkheden
u heeft.

DOELSTELLINGEN
De leerlingen:
• breiden hun kennis uit over zuivel. Onderwerpen die aan
bod komen zijn: de weg van koe naar koelkast, voedingsstoffen in zuivel, maken van kaas, kaas in andere landen,
zuivelrecepten, geschiedenis van melken, soorten yoghurt;
• weten hoe een melkveehouderij zo duurzaam mogelijk
kan zijn;
• zijn zich bewust van voedselverspilling en krijgen
informatie om dit te voorkomen.
Het materiaal past binnen de lessen wereldoriëntatie en sluit
aan op de volgende kerndoelen van het domein Oriëntatie op
jezelf en de wereld.

Mens en samenleving

De leerlingen leren:
34) zorg te dragen voor de lichamelijk en psychische
gezondheid van henzelf en anderen;
39) met zorg om te gaan met het milieu.
Natuur en techniek

De leerlingen leren:
40)	in hun eigen omgeving veel voorkomende planten
en dieren onderscheiden en benoemen en leren
hoe ze functioneren in hun leefomgeving;
41)	
over de bouw van planten, dieren en mensen en
over de vorm en functie van hun onderdelen.
Ruimte

De leerlingen leren:
47)	
de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving
te vergelijken met die in omgevingen elders, in
binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer,
recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.

INTRODUCTIE (10 MINUTEN)
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de introductie
van het onderwerp Zuivel. U kunt ook meerdere opties met
elkaar combineren. Let op: Deel het magazine pas uit na de
introductie.
• Geef de leerlingen als huiswerkopdracht pagina 14-15 van
het magazine mee. De leerlingen houden bij hoeveel zuivel
ze als gezin in een week gebruiken en denken na over
verspilling. Bespreek de opdracht in de klas na. Zijn er
grote verschillen tussen de leerlingen in zuivelgebruik?
• Maak een gezamenlijke woordspin rondom het woord
Zuivel. Waar denken de leerlingen aan bij dit woord?
Laat de leerlingen vrij associëren, het gaat niet om
goede of foute antwoorden maar om het activeren van
de voorkennis.
• Laat een pak melk zien en laat de kinderen bedenken hoe
de melk in dit pak terecht is gekomen.

• Laat een pak melk zien en bespreek de informatie op het
melkpak. Onderwerpen die aan bod kunnen komen:
soorten melk (melk is verkrijgbaar in verschillende
vetgehaltes: volle melk: tenminste 3.5% vet, halfvolle
melk: 1.5% vet, magere melk: maximaal 0.5% vet), logo’s
bijvoorbeeld weidemelklogo: de melk komt van koeien die
minimaal 120 dagen per jaar, 6 uur per dag buiten staan),
de voedingswaarde van melk (zie pagina 6-7) en de
houdbaarheidsdatum (zie pagina 3).
• Gaat u met uw groep op excursie naar een melkboerderij?
Kijk dan op pagina 4 van deze handleiding.
• Speel klassikaal de Zuivelquiz op

•

www.zuivelonline.nl/basisonderwijs
Bekijk klassikaal de filmpjes en beantwoord de

•

www.zuivelonline.nl/basisonderwijs
Laat de leerlingen individueel of in kleine groepjes vragen

vragen bij het onderdeel Filmvragen op

bedenken die het onderwerp zuivel bij hen oproepen.

MEER WETEN?
Meer informatie over zuivel vindt u op: www.zuivelonline.nl
De digibordopdrachten vindt u op: www.zuivelonline.nl/basisonderwijs
Zuivelonline heeft ook leuke filmpjes: www.zuivelonline.nl/onderwijs/onderwijs-videos
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KERN (MINIMAAL 20 MINUTEN)
Ook voor de kern zijn er meerdere opties, die ook gecombineerd kunnen worden.
• Geef de kinderen 15 minuten de tijd om zelfstandig het
magazine te lezen. Bespreek daarna klassikaal wat de
leerlingen hebben gelezen. Wat viel op? Wat wisten ze nog
niet?
• Laat de leerlingen in het magazine de antwoorden op
vragen zoeken. De leerlingen kunnen eerst zelf de vragen
voor elkaar bedenken of maak gebruik van de volgende
vragen:
> Wat is zuivel? (Zuivel = producten die gemaakt zijn van
melk. Bijvoorbeeld yoghurt, kaas boter en vla – pagina 2)
>W
 at is steriliseren? Waarom wordt melk gesteriliseerd?
(De melk wordt extra verhit, door deze behandeling is de
melk langer houdbaar – pagina 3)
> Hoeveel procent vet zit er in volle melk
(3.5 procent – pagina 3)
> Waarom heeft een koe vier magen?
(Voor het verteren van gras – pagina 5)
> Welke voedingsstoffen zitten er in zuivel?
(Vitamine A, vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12,
calcium, eiwitten, vet – pagina 7)
> Hoeveel liter melk is nodig om een kilo kaas te maken?
(10 liter – pagina 8)
> Hoe ontstaan gaten in de kaas? (Dat komt door het
‘zuursel’: een natuurlijke melkzuurbacterie die aan de
kaas wordt toegevoegd voor de smaak en de houdbaarheid. Die bacterie scheidt een gas af. En dat gas zorgt
voor bubbels in de stollende kaas – pagina 8)

•

•
•
•

•

> H
 oe merkt boerin Marjolein een zieke koe op? (Zieke
koeien gaan vaak in een hoekje staan en ze kan precies
zien hoeveel een koe eet. Ze merkt het dus ook meteen
als een koe minder eet en dus waarschijnlijk ziek is –
pagina 12)
> Wat betekent duurzaam? (Zorg voor mens, dier en milieu
– pagina 20)
>W
 at is weidemelk? (Weidemelk komt van een koe die
minimaal 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag
buiten staat – pagina 21).
De leerlingen lezen pagina 15. Vervolgens maken de
leerlingen in twee-/drietallen een poster. Op deze poster
maken ze duidelijk waarom het belangrijk is om geen zuivel
te verspillen en geven ze tips om verspilling te voorkomen.
Laat de leerlingen de Zuivelsmaaktest op pagina 19 doen
en/of laat de leerlingen hun eigen vlaflip na maken (pagina 18).
De leerlingen maken de opdrachten op pagina 16
(Puzzels), 22 (Quiz) en 23 (Rekensommen).
Kijk op pagina 4 van deze handleiding voor specifieke
suggesties voor excursiegroepen. De opdrachten op pagina
24 (Op bezoek bij de boerderij) kunnen worden gemaakt ter
voorbereiding op een excursie.
Als de leerlingen over een beeldscherm met internetverbinding beschikken kunnen leerlingen die klaar zijn
aan de slag met de digibordopdrachten.

AFSLUITING (10 MINUTEN)
Kies één of meer van de volgende opties:
• Inventariseer wat het populairste artikel is.
• Bespreek de opdracht(en) uit de kern.
• Speel klassikaal de Zuivelquiz op
www.zuivelonline.nl/basisonderwijs

• Ga in op de vragen die de leerlingen aan het begin hebben
geformuleerd. Is het gelukt om alle vragen te beantwoorden? Wat zouden de leerlingen nog kunnen doen om
openstaande vragen alsnog beantwoord te krijgen?
Kunnen de online digibordopdrachten hierbij helpen?

3

3

LESSUGGESTIES VOOR GROEPEN DIE OP
EXCURSIE GAAN NAAR EEN MELKBOERDERIJ
INTRODUCTIE
Vertel dat jullie naar een melkboerderij gaan. Laat de
leerlingen gezamenlijk vragen bedenken die ze tijdens
het bezoek beantwoord willen hebben.

KERN
• De kinderen lezen het interview met een boerin op

pagina 12-13. Laat de leerlingen daarna in tweetallen
vragen bedenken voor de boer/boerin waar ze op
excursie naartoe gaan. Bespreek de vragen klassikaal
en maak een top 10 van de populairste vragen.
• De leerlingen maken de vragen op pagina 24
‘Op bezoek bij de boerderij’. Wat weten de leerlingen
nu al? Besteed eventueel ook aandacht aan duuzaam
boeren. Op pagina 20 staan voorbeelden. Wat doet
de excursieboerderij aan duurzaamheid?
• Laat de leerlingen individueel, in kleine groepjes of
klassikaal een of meerdere online digibordopdrachten
uitvoeren.

AFSLUITING
• Bereid het bezoek aan de boerderij voor. Maak
praktische afspraken over vervoer en kleding.

VERVOLGSUGGESTIES
• Nodig een gastspreker uit. Als een bezoek aan een
•
•
•

•

boerderij niet mogelijk is, is het een goed alternatief
om een boer in de klas uit te nodigen.
De leerlingen schrijven een verslag over hun
boerderijbezoek voor de schoolkrant en/of de website.
De leerlingen maken een poster met tips om
verspilling van zuivel te voorkomen (zie ook kern).
De leerlingen maken een zuivelkwartet. Ze bedenken
eerst categorieën, bijvoorbeeld melkproducten,
yoghurtproducten, soorten kaas en productieproces
van melk. Daarna bedenken ze bij elke categorie vier
verschillende kaarten. Bijvoorbeeld de categorie melk
bestaat uit de kaarten: magere melk, volle melk,
halfvolle melk en lang houdbare melk. Ze maken
een afbeelding bij elke kaart en/of bedenken
een vraag bij elke kaart.
Herinner de leerlingen aan het onderwerp zuivel
op het moment dat zij een onderwerp voor hun
spreekbeurt of werkstuk moeten kiezen. U kunt
de leerlingen ook in groepjes een spreekbeurt laten
maken over zuivel. Deze spreekbeurt geven de
leerlingen vervolgens aan leerlingen uit een lagere
groep. Op www.zuivelonline.nl/kids zijn tips en
plaatjes te vinden.

Benieuwd wat een boer op een dag doet en hoe koeien en kalfjes op een boerderij
leven? Onze boeren vertellen graag meer over hun leven en wat er moet gebeuren
voordat melk in het glas komt! Kijk snel op www.boerderijeducatienederland.nl
en plan een excursie naar een boerderij in de buurt.

Natuurlijk Zuivel is een uitgave van de Nederlandse Zuivel Organisatie, gefinancierd door ZuivelNL.
Postbus 93044, 2509 AA Den Haag, tel: 070 2191700, e-mail: info@nzo.nl, www.zuivelonline.nl
Concept en Realisatie: Podium Bureau voor Educatieve Communicatie bv, Vormgeving: Koduijn Ontwerpers
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