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“Tjee wat eet een koe veel!!! Een groepje leerlingen stapelt hooi op 
een wip. Andere kinderen zijn aan het puzzelen om te kijken wat 
mensen allemaal maken van varkens. Weer anderen doen een spel 
waarbij ze ontdekken dat eten en bewegen met elkaar te maken 
heeft. Op speelboerderij Elsenhove zijn de leerlingen druk bezig 
met de les ’Eten en gegeten worden.’

Op school hebben de kinderen al nagedacht over waar ons eten 
vandaan komt. Wat is hun lievelings boerderijdier? Wat gebruiken 
mensen van dat dier? Op de boerderij krijgen de kinderen allerlei 
doe-opdrachten, waarmee ze ontdekken dat ons voedsel van de 
boerderij komt en welke dieren daarvoor zorgen. Door actief te 
leren, onthouden ze beter wat ze geleerd hebben. Terug op school 
bespreken de leerlingen wat ze gedaan en geleerd hebben.

d o e  h e t  z e l f  l e s
‘Eten of gegeten worden op de boerderij’ is een ‘doe het zelf les’. 
Voorafgaand aan het bezoek zorgt u voor begeleiders en bereidt 
u de les voor in de klas. De educatief medewerker van NME 
Amstelveen geeft een instructie over de les op de kinderboerderij. 
Daarna bent u zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
les. De kinderen gaan onder begeleiding van een ouder in groepjes 
de opdrachten doen. Het is praktisch als u zelf geen groepje heeft, 
zodat u rond kunt lopen en zo nodig kunt helpen.

U kunt de educatief medewerker tijdens de les altijd aanspreken 
voor vragen. In deze handleiding geven wij u informatie over de 
voorbereiding en verwerking van de les op school en over de in-
houd van de les op de kinderboerderij.

 1. Inleiding
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l o c a t i e a c t i v i t e i t t i j d s i n d i c a t i e b e g e l e i d i n g

School Voorbereiding:  

woordweb; filmpjes

30 minuten Leerkracht

Speelboerderij Elsenhove Ontvangst en introductie 10 minuten Educatief medewerker van 

NME Amstelveen

Speelboerderij Elsenhove Opdrachten doen 105 minuten Leerkracht en ouders/

begeleiders

Speelboerderij Elsenhove Afsluiting 5 minuten Educatief medewerker van 

NME Amstelveen

School Verwerking: 

Kringgesprek; ontbijt

Minimaal 15 minuten Leerkracht

 2. Leerdoelen en lesinhoud
De leerlingen leren met ervaringsgerichte activiteiten waar ons eten vandaan komt.

h o o f d d o e l e n :
• Kinderen ontdekken dat hun voedsel van dieren en planten komt.
• Kinderen leren dat hun voedsel op een boerderij wordt geproduceerd.
• Kinderen ontdekken dat van één dier meerdere producten kunnen komen.

N e v e n d o e l e n :
• Kinderen leren dat je veel van een dier kunt gebruiken.
• Kinderen leren dat er verschillende rassen landbouwhuisdieren bestaan.
• Kinderen ervaren dat er een relatie is tussen voeding, beweging en gewicht.
• Kinderen  ontdekken dat planten in verschillende seizoenen geoogst moeten worden.
• Kinderen leren het verschil tussen intensieve en scharrelveehouderij.

Doelgroep

De les ´Eten en gegeten worden’ is bedoeld voor groep 3 en 4 van het basisonderwijs.

Samenvatting van de les
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De boerderijles ‘Eten en gegeten worden’ bestaat uit een voorbereiding op school, een 
opdrachtenles op de boerderij en een verwerking op school. Tijdens de voorbereiding 
op school bespreekt u met de kinderen wat ze weten over de boerderij, over 
boerderijdieren en wat wij eten van de boerderij.
Op de speelboerderij maken de leerlingen opdrachten waarmee ze spelend leren wat 
wij van boerderijdieren eten en wat de boerderijdieren zelf eten. In de verwerking op 
school delen de kinderen de opgedane kennis en ervaring, zodat het geleerde beter 
onthouden wordt. 

Voorbereiding op school

De kinderboerderijles ‘Eten en gegeten worden’ wordt in de klas voorbereid. De eerste 3 
activiteiten zijn de minimale voorbereiding. Als u nog tijd heeft, kunt u de laatste 2 
activiteiten als extra voorbereiding doen.

• U maakt met de kinderen een woordweb met plaatjes op het digibord. De boerderij 
staat centraal op het digibord. De namen en plaatjes van de boerderijdieren en 
groenten zet u bij het maken van het woordweb om de boerderij heen. De producten 
die wij eten van deze dieren worden daar weer omheen gezet. Bij het maken van het 
woordweb stelt u de kinderen vragen. Laat ze even nadenken, voordat u kinderen 
aanwijst.

 Voorbeeldvragen: Welk boerderijdier vind jij het leukst en waarom? Wat eet dat dier? 
Wat eten wij van dat dier? Wat is jouw lievelingseten? Waar is die maaltijd van 
gemaakt? Wat is van een dier? En wat niet? Waar komt het eten dat niet van een dier 
is vandaan? Kan iemand mij vertellen hoe zo’n stuk land waar bijvoorbeeld een 
aardappel op groeit eruit ziet? 

• U bekijkt met de kinderen de korte filmpjes 1.2.3 en 4. Tijdens de les op de boerderij 
wordt de informatie hieruit gebruikt.

 1. Ga naar schooltv.nl en bekijk het filmpje: ‘hoe eet een schaap’ kauwen en 
 herkauwen (1.09 min)

 2. Ga naar schooltv.nl en bekijk het filmpje: ‘koeien melken’ werken op de boerderij
   (2.32 min)
 3. Ga naar schooltv.nl en bekijk het filmpje: ‘De aardappel’ hoe groeit een
  aardappel (0,47 min)
 4. Ga naar youtube.com en bekijk het filmpje: ‘wat eet de koe’ ( juf in het groen) 
  (1,14 min)                                       

 Als u tijd heeft kunt u ook onderstaande korte filmpjes bekijken.
 5. Ga naar schooltv.nl en bekijk het filmpje: ‘kaas’ kinderen maken van melk kaas
   (1,57 min)
 6. Ga naar schooltv.nl en bekijk het filmpje: ‘zelf wol spinnen’ van schapenvacht tot
  bolletje wol (2.05 min)

 3. Organisatie van de les
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• Bespreek met de kinderen de regels van de boerderij. De kinderen zijn op bezoek bij 
de boerderij. De dieren zijn de baas op de boerderij. Vraag de kinderen wat de dieren 
wel en niet leuk vinden. De dieren mogen niet gevoerd worden, tenzij het bij een 
opdracht hoort. De dieren vinden het niet leuk als kinderen achter ze aan rennen of als ze 
opgepakt worden.

a l s  e x t r a  v o o r b e r e i d i n g :
• Zelf boekjes lezen over de boerderij (zie bijvoorbeeld de boekenlijst in  bijlage D). 
• Het spelletje: ‘Wat weet jij van dieren?’
 Ga met de leerlingen naar buiten. Verdeel het schoolplein in twee vakken; het JA vak 

en het NEE vak.
 Stel de vraag. Laat de kinderen even nadenken. Vraag ze daarna zo snel mogelijk naar 

het goede vak te rennen.
 Vragen:
 - Een koe is een planteneter
 - Een koe heeft haren
 - Een varken is een boerderijdier
 - Een leeuw is een boerderijdier
 - Een koe is een wild dier
 - Een hond is een huisdier
 - Een koe geeft melk
 - Een kip heeft 4 poten
 - Etc.

p r a k t i s c h e  v o o r b e r e i d i n g  v a n  h e t  b e z o e k  a a n  d e  b o e r d e r i j
Verdeel de klas in 6 groepjes. Zorg voor één begeleider voor elk groepje. Neem als het 
lukt zelf geen groepje, dan kunt u zelf rondlopen en bijspringen als dat nodig is. Regel 
ook vervoer naar de boerderij. Vertel de kinderen dat ze kleren en schoenen aantrekken 
die vies mogen worden. Vraag zo nodig om regenkleding en laarzen mee te nemen.

Vertel de begeleiders wat er van hen verwacht wordt. U kunt ze de brief voor de 
begeleiders geven (bijlage B), zodat ze zich kunnen voorbereiden op het bezoek aan de 
boerderij. Het bezoek duurt ongeveer 2 uur (exclusief reistijd). Daarnaast kunt u tijd 
inplannen om met uw klas naar de speeltuin te gaan.

Bezoek aan de boerderij

De docent, de leerlingen en de begeleiders worden door de educatief medewerker van 
de kinderboerderij ontvangen. Hij/zij geeft een korte instructie over de les en legt de 
regels op de boerderij uit. Daarna gaat de klas met een begeleider in groepjes aan het 
werk. De groepjes rouleren langs de opdrachten. Elk groepje krijgt een opdrachtenboek. 
De groepjes starten bij een koelkast waar verschillende producten in liggen. De 
kinderen kiezen een product uit. Dan bedenken ze bij welk dier dit product hoort en 
gaan daar naartoe. Alle kinderen krijgen een kaart met een puzzel erop. Bij iedere 
opdracht beantwoorden de kinderen een vraag voor de puzzel. Bij de afsluiting komt de 
hele groep weer bij elkaar en wordt er met de medewerker van de kinderboerderij kort 
nabesproken.
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Verwerking in de klas

De les ’Eten en gegeten worden’ bespreekt u na in de klas tijdens een kringgesprek. 
Vragen die u kunt stellen zijn:  
Hoe vonden jullie het op de boerderij? Wat hebben jullie gedaan?
• Welke dieren en planten heb je gezien? Wat eten die dieren?
• Welk dier vond jij het leukst, gekst, opvallendst?
• Welke producten eten dieren die jij ook eet?
• Welke producten eten wij die gemaakt zijn van planten en dieren?
• Weinig beweging maakt dik?

Als u meer tijd heeft, kunt u aanvullend het onderstaande klassenontbijt organiseren.

Klassenontbijt

U kunt met de kinderen een gezamenlijk ontbijt houden. Vraag iedereen een gezond 
product voor het ontbijt van thuis mee te nemen. Met alle producten van thuis kunnen 
ze een lopend buffet samenstellen. Laat ze even kort nadenken in groepjes wat ze mee 
zouden kunnen nemen. Bespreek voor het ontbijt van een aantal producten van welk 
dier of plant het product komt. Duur: ca. 1 uur.
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 4. Algemene informatie
Natuur- en Milieueducatie Amstelveen

NME locatie: Speelboerderij Elsenhove
Bankrasweg 1, 1183 TP Amstelveen,  
Telefoon: (020) 545 71 64 (locatie Elsenhove)
NME locatie: Raadhuis 
Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR Amstelveen, 
Telefoon: (020) 540 45 54 (locatie Raadhuis)

E-mail:  nme@amstelveen.nl, website:  www.natuurmilieuweb.nl

Speelboerderij Elsenhove

P a r k e r e n
Er is een parkeerplaats op loopafstand van de boerderij

o m g a a n  m e t  d e   d i e r e n
De dieren op de kinderboerderij krijgen van de verzorgers geschikt voer. Daarom een 
dringend verzoek om zelf géén eten voor de dieren mee te nemen. Zo blijven de dieren 
gezond en worden ze niet lastig en opdringerig. De dieren vinden het niet leuk als 
kinderen heel hard schreeuwen of achter de dieren aan gaan rennen. Kinderen doen 
ditvaak uit enthousiasme, het is daarom ook leerzaam om bij de voorbereiding de 
kinderente vragen wat dieren wel/ niet leuk vinden. Als kinderen er van te voren over 
nadenken, weten ze het antwoord al en voorkomen we stress bij de dieren.

d e  s p e e l t u i n
Na het uitvoeren van de opdrachten bent u vrij om met uw klas de speeltuin in te gaan. 
De kinderen vinden het heerlijk om hier te spelen, wij vragen u wel om goed toezicht te 
houden op de kinderen. Laat geen blikjes, papiertjes, sigarettenpeuken e.d. slingeren 
(dit is giftig voor de dieren). Er zijn voldoende afvalbakken om het terrein netjes te 
houden. Ziet u iets dat niet in orde is aan de speeltoestellen? Geef het door aan een van 
de beheerders van Elsenhove.

e t e n  e n  d r i n k e n
U kunt iets te eten of drinken kopen in gebouw ‘de Pappot’ bij de speeltuin.
‘De Pappot’ is in principe open vanaf 10.00 uur. Als u gebruik maakt van een consump-
tie van ‘de Pappot’ kunt u gebruik maken van de picknicktafels in de speeltuin. Als u zelf 
eten en drinken meeneemt moet u een ander plekje zoeken om dit te nuttigen. (om de 
andere bezoekers ook de ruimte te geven om hun kopje koffie te drinken).

k e u r m e r k
Speelboerderij Elsenhove heeft het keurmerk ‘Zoönosen verantwoord bedrijf’. In de 
voorwaarden staat o.a. dat bezoekers niet in aanraking komen met mest van dieren. 
Met het keurmerk laat Elsenhove zien serieus om te gaan met infectieziekten die van 
dieren overdraagbaar kunnen zijn op mensen (zoönosen). Dit betekent dat de kinder-
boerderij voldoet aan een verantwoord beleid t.a.v. hygiëne. De voorwaarden om dit 
keurmerk te ontvangen kunt u nalezen op www.gddeventer.com > zoeken > invullen: 
keurmerk zoönose. Risicogroepen zijn: zwangere vrouwen en mensen met een vermin-
derde weerstand, met een hartklepafwijking of mensen die in het verleden een hartope-
ratie hebben ondergaan.
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b i j l a g e  a

Boerderij Elsenhove

g e d r a g s r e g e l s  o p  d e  b o e r d e r i j

 Dieren niet voeren. 

 Niet achter dieren aanrennen.

 Geen dieren oppakken. 

Gedragsregels op de boerderij
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b i j l a g e  b

Brief aan de begeleiders

Deze brief kunt u kopiëren voor de groepsbegeleiders. 

‘Eten en gegeten worden’ 
Les op Speelboerderij Elsenhove

f i j n  d a t  u  m e e  g a a t  h e l p e n !
Wilt u deze informatie van tevoren goed doorlezen, zodat u weet hoe u de kinderen 
kunt helpen tijdens het bezoek aan Speelboerderij Elsenhove?

De kinderen zijn op school in groepjes verdeeld. Het is de bedoeling dat u een groepje 
begeleidt bij het uitvoeren van de opdrachten over de boerderij.

Na een korte inleiding van de educatief medewerker van Elsenhove krijgt ieder groepje 
een opdrachtenboek en een puzzelkaart. 

U gaat met de kinderen naar de koelkast. Daar kiezen de kinderen een product uit. 
Samen bedenkt u bij welk dier dit product hoort. Dan gaat u samen met de kinderen op 
zoek naar de houten koeienkop met het nummer van de opdracht. Hier leest u of een 
van de kinderen de opdracht voor. Als de opdracht klaar is gaat u terug naar de koelkast, 
legt het product terug en kiest een nieuw product. 

t i p s :
• Lees de opdrachten rustig en vriendelijk voor. Het gaat om een prettige sfeer.

• Neem voor elke opdracht de tijd. Lukt het niet om alle opdrachten te doen is dat geen 
probleem. Probeer om wel de puzzelkaart in te vullen met de kinderen.

• Geef de kinderen de gelegenheid de opdrachten zoveel mogelijk zelf uit te voeren.

• Ga gerust in op spontane ontdekkingen van de kinderen. Er is alle tijd!

• Lees niet alles in één keer achter elkaar voor, maar behandel vraag na vraag.

• Vóór elke vraag of uit te voeren opdracht staat een stip in de kantlijn.

• Zorg ervoor dat het hele groepje bij elkaar blijft en voer de opdracht als groepje uit. 
 Wees vooral in het begin heel consequent in het bij elkaar houden van het groepje.
 Herinner de kinderen aan die afspraak. Blijf ook na afloop als groepje bij elkaar.

• Leg het opdrachtenboek na afloop op de afgesproken plaats terug.

• Het allerbelangrijkste is de sfeer. Daar kunt u aan meehelpen. In een prettige sfeer 
wordt het bezoek aan de kinderboerderij een fantastische ervaring. 

Alvast hartelijk bedankt voor uw inzet!
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b i j l a g e  d

Boekenlijst

Onderstaand een voorbeeldlijst met boekjes over de 
boerderij. Misschien heeft u op school (nog) andere boeken 
over de boerderij.

AVI-START
Een dier voor Wies - Martine Letterie
Een kip voor Toos - Jaap de Vries (ill.)
Kaatje koe - Ted van Lieshout

Avi M3 
Boer Koen - Martine Letterie
Job en de duif redden kip - Evelien de Vlieger
Kip in een dip - Erik van Os
De wei van koe - Paul de Moor 
Boer jan in de pan - Erik van os 
Een kip voor Pip - Anne takens
Tok de kip - Inge Bergh 

AVI-E3
Pony Puck - Nicolle Christiaanse
Schaap doet raar - Vivian den Hollander

Avi M4 
Dat paard leert het nooit!  - Lieneke Dijkzeul
Mijn eerste dierengroeiboek: 
Ik lees het zelf!: 
Boerderij De Bonte Bende - Inge Bergh
Het erf van de oom van Adri - Wouter Klootwijk
Kuik en vark - Koos Meinderts

AVI-E4
Toos Soepkip    - Ynskje nnin Penning
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