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leerkracht

ouder/externe

focus op

1

NODIG

•	 stiften

•	 eventueel	scharen	en	tijdschriften

•	 A2-papier

•	 post-its

•	 bijlage	ontwerpvel,	per	leerling

•	 A3-papier	en	stiften

•	 groot	vel	gekleurd	papier,	per	twee-	of	drietal

LEERDOELEN 

•	 zorgdragen	voor	lichamelijke	en	psychische	
gezondheid	van	henzelf	en	anderen	(doel	34)

•	 bij	producten	uit	eigen	omgeving	relaties		
leggen	tussen	de	werking,	de	vorm	en	het	
materiaalgebruik	(kerndoel	44)

•	 ideeën	met	anderen	delen	en	ideeën	van	
anderen	uitwerken

Leerlingen verzinnen ideeën om hun favoriete gezonde lunch mee te 
nemen naar school. Ze presenteren hun superidee met een yell.

Out of the lunchbox
in samenwerking met Stichting Panta Rhei 

135	min	(75	+	60)
bovenbouw

middenbouw

onderbouw

6 Uitwerken -	Samenwerken	aan	
een	superidee

5 Verzinnen -	Mix	&	Match	helpt	
complete	ideeën	bedenken

4 Verkennen	-	Deelvragen	
bedenken

3 Ontwerpvraag	-	Hoe	kun	je	
jouw	lunch	slim	verpakken?

2 Favoriete gezonde lunch	-	
Verzin	en	teken	jouw	lunch

1 Inleiding	-	Gezonde	voeding	
helpt	je	fit	blijven
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7 Presenteren -	Yell	bedenken	
en	superidee	presenteren
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VOORBEREIDING 

•	 Kies	je	ervoor	om	de	lessen	los	van	elkaar	te	geven?	Geef	dan	de	eerste	les	samen	met	de	ouder,	vrijwilliger	
of	expert.	Kies	je	ervoor	om	de	lessen	direct	achter	elkaar	te	geven?	Vraag	de	ouder,	vrijwilliger	of	expert	
eventueel	om	de	‘tweede	les’	te	blijven.	

•	 Stem	af	met	de	ouder,	vrijwilliger	of	expert.	Deze	heeft	een	centrale	rol	bij	de	groene	teksten.	Tip!	Pas	de	
inleiding	in	overleg	eventueel	aan	om	deze	nog	beter	te	laten	aansluiten	bij	lessen	over	gezonde	voeding	
binnen	het	schoolprogramma.

•	 Print	één	ontwerpvel	per	leerling	op	A3-papier.

•	 Hang	tien	vellen	A2-papier	op	in	de	klas.	Leg	bij	elk	vel	een	flinke	stapel	post-its.	

•	 Sommige	stappen	van	deze	les	doen	de	leerlingen	in	twee-	of	drietallen.	Drietallen	geeft	meer	uitdaging.

•	 Zet	de	materialen	klaar.

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

•	 Vertel	zoveel	mogelijk	en	met	enthousiasme	vanuit	je	eigen	ervaring.	Kies	voorbeelden	uit	de	praktijk	die	
aansluiten	bij	de	belevingswereld	van	de	leerlingen.

•	 Bedenk	vooraf	wat	moeilijke	woorden	kunnen	zijn	(vaktermen,	jargon).	Gebruik	deze	wel,	maar	zorg	dat	
je	eenvoudige	alternatieven,	concrete	voorbeelden	of	een	uitleg	beschikbaar	hebt.

•	 Gebruik	veel	beeldmateriaal	en	echte	materialen	om	te	bekijken,	voelen	en	uitproberen.

•	 Help	leerlingen	door	vragen	te	stellen.	Laat	ze	zo	zelf	een	stap	verder	komen.	

Lesbeschrijving	les	1	

Belangrijk!	Houd	de	ontwerpvraag	en	daarmee	het	doel	van	de	les	bij	stap	1	en	2	nog	even	geheim.	Belangrijk	
om	tot	uitdagende	ontwerpproblemen	te	komen.	Vertellen	dat	de	les	over	gezonde	voeding	gaat	is	prima.	

1 INLEIDING

Gezonde voeding helpt je fit blijven

Start	klassikaal.	Ga	in	gesprek	met	de	leerlingen	over	gezonde	voeding.	Kijk	of	je	onderstaande	onderwerpen	
aan	bod	kunt	laten	komen:

Gezond eten is erg belangrijk. Het helpt je om fit te blijven. 

•	 bouwstoffen helpen je om te groeien;

•	 brandstoffen geven je energie, bijvoorbeeld om te kunnen lopen en denken;

•	 beschermstoffen beschermen je tegen ziektes.

Gezond eten doe je door gevarieerd te eten. Dat betekent niet altijd hetzelfde. Eet...

•	 lekker veel groente	en	fruit	voor de vitamines en mineralen. Dat zijn beschermstoffen. In groente en 
fruit zitten ook vezels die ervoor zorgen dat je darmen goed werken;

•	 brood,	graanproducten	en	aardappelen voor de koolhydraten die zorgen voor brandstof. Brood, 
pasta, couscous en aardappelen bevatten veel zetmeel. Suikers en zetmeel zijn beide koolhydraten;

•	 wat zuivel,	noten,	vis,	peulvruchten,	vlees	en	ei voor eiwitten en vetten. Eiwitten zijn bouwstoffen 
en worden ook gebruikt om nieuwe cellen te maken. Handig als je een wondje hebt. Vetten zijn 
brandstof voor je lichaam, ze geven je energie;

•	 en drink genoeg water	en thee. Water is een belangrijke bouwstof. Je lichaam bestaat voor 60% uit 
water. 

Kies	 op	welke	 aspecten	 je	 dieper	 ingaat,	 afhankelijk	 van	 je	 eigen	 expertise	 en	 ervaring.	 Bekijk	 eventueel	
Schooltv	en	zoek	op	‘gezond	eten	is	belangrijk’	voor	een	filmpje	dat	mooi	aansluit	bij	de	introductie.		
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2 FAVORIETE GEZONDE LUNCH

Vraag	de	leerlingen	hun	favoriete	gezonde	lunch	samen	te	stellen	in	het	betreffende	vak	op	het	ontwerpvel.	
Ze	mogen	tekenen,	schrijven	en	eventueel	knippen	en	plakken.	Ga	vanuit	 je	expertise	 in	gesprek	met	de	
leerlingen	over	gezonde	keuzes.C

3 ONTWERPVRAAG

De	ontwerpvraag	van	vandaag:

Hoe kun je jouw favoriete lunch slim verpakken om mee te nemen naar school en daar op te eten?

4 VERKENNEN

Eisen en wensen opschrijven - 10 minuten 

Dit	 gebeurt	 in	 twee-	 of	 drietallen.	 Laat	 de	 leerlingen	 hun	 favoriete	
lunch	met	elkaar	delen.	Vraag	ze	om	een	aantal	eisen	en	wensen	in	de	
kleine	vakjes	op	het	ontwerpvel	te	schrijven.	Dingen	die	belangrijk	zijn	
als	je	je	favoriete	lunch	wil	meenemen	naar	school	en	daar	wil	opeten.	
Denk	bijvoorbeeld	aan	warm	houden,	koud	blijven,	knapperig	blijven,	
niet	door	elkaar	raken,	snijden	en	schillen.	De	leerlingen	mogen	met	
elkaar	overleggen.	Denk	mee	met	de	leerlingen.

Deelvragen bedenken - 10 minuten

Bespreek	de	resultaten	klassikaal.	Vraag	de	leerlingen	om	de	belangrijke	dingen	te	noemen	en	vertaal	deze	
waar	mogelijk	direct	in	deelvragen.	Tip!	Schrijf	deze	vragen	meteen	op	post-its	of	laat	ze	door	leerlingen	op	
post-its	schrijven.	Eén	vraag	per	post-it.	Denk	aan:

•	 Hoe kun je iets	warm	houden?

•	 Hoe kun je iets	koud	houden?

•	 Hoe kun je iets	goed	scheiden?

•	 Hoe kun je iets	makkelijk	in	stukjes	krijgen?

10

20

5
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5 VERZINNEN

Plak	de	post-its	met	deelvragen	op	de	A2-vellen	die	in	de	klas	hangen.	Eén	post-it	per	vel.

Post-its plakken - 10 minuten 

Dit	gebeurt	individueel.	De	leerlingen	gaan	ideeën	bedenken	bij	de	vragen	die	door	de	klas	hangen.	Daarbij	
zijn	twee	dingen	belangrijk:

•	 teken zoveel mogelijk;	een	tekening	samen	met	woorden	maakt	een	idee	duidelijk

•	 ideeën zijn van iedereen;	gebruik	ideeën	van	elkaar,	na-apen	mag	en	is	juist	goed

De	 leerlingen	 tekenen	en	 schrijven	op	post-its.	 Eén	 idee	op	één	post-it;	 liefst	meerdere	post-its	bij	 één	
vraag.	De	leerlingen	beslissen	zelf	wanneer	ze	naar	een	volgende	vraag	gaan.	Moedig	aan	om	veel	post-its	
te	plakken.	Stel	vragen	en	laat	merken	dat	je	alle	suggesties	waardeert.	Zo	help	je	leerlingen	op	gang.	

Ter illustratie: bij de deelvraag “Hoe kun je iets warm houden?” schrijft een leerling ‘vuurtje’ op de eerste 
post-it, tekent een warme trui op de tweede post-it en schrijft en tekent een thermoskan op de derde post-
it. Daarna loopt de leerling door naar de volgende vraag.

Post-its combineren tot één idee - 10 minuten

Dit	gebeurt	 individueel.	Vraag	de	 leerlingen	het	ontwerpvel	met	hun	
favoriete	lunch	om	te	draaien.	Laat	ze	zes	tot	acht	post-its	verzamelen	
van	 de	 verschillende	 vellen	 in	 de	 klas.	 Eén	 post-it	 van	 één	 vel.	 Tip!	
Vooral	post-its	van	relevante	vragen	voor	jouw	favoriete	lunch.	

De	ideeën	op	de	post-its	kunnen	de	leerlingen	als	inspiratie	gebruiken	
bij	het	bedenken	van	een	oplossing	voor	de	ontwerpvraag:	Hoe kun je 
jouw favoriete lunch slim verpakken om mee te nemen naar school 
en daar op te eten?

De	leerlingen	tekenen	hun	idee	op	de	achterkant	van	het	ontwerpvel.	
De	werkvorm	Mix	&	Match	helpt	de	leerlingen	meer	complete	ideeën	
bedenken.	 Door	 de	 post-its	 focussen	 ze	 op	meerdere	 aspecten	 die	
belangrijk	zijn.	

Afsluiting - 5 minuten

Sluit	 af	 met	 een	 vooruitblik	 op	 de	 volgende	 les.	 Nu	 hebben	 we	
oplossingen	 bedacht	 voor	 onze	 eigen	 favoriete	 lunch.	 De	 volgende	
keer	gaan	we	samenwerken.	Want	een	oplossing	die	voor	meerdere	
lunches	werkt	 is	 beter	dan	een	oplossing	die	 voor	 één	 lunch	werkt.	
Noem	enkele	waardevolle	ideeën	die	je	gezien	hebt.

25

Dit	is	een	logisch	punt	om	te	stoppen	voor	twee	lessen	van	75	en	60	minuten!
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Lesbeschrijving	les	2

6 UITWERKEN

Herhaal	 het	 doel	 van	 deze	 les:	 de	 leerlingen	 gaan	 samenwerken.	 Ze	 gaan	 een	 superidee	
bedenken:	een	oplossing	die	voor	meerdere	lunches	werkt.	Introduceer	kort	een	belangrijke	
ontwerpvaardigheid:	Deel	ideeën.	Kun	je	goed	ideeën	delen,	dan	ziet	dat	er	zo	uit:

•	 Deel	je	eigen	ideeën	met	anderen.	Anderen	mogen	er	aan	verder	werken.

•	 Wees	positief	over	ideeën	van	anderen.	Werk	verder	aan	ideeën	van	anderen.	

Uitwerken tot superidee - 20 minuten

Vraag	de	 leerlingen	om	hun	 ideeën	 in	 twee-	of	drietallen	 te	combineren	 tot	één	 superidee.	Dat	mogen	
ze	doen	op	een	manier	die	zij	prettig	vinden.	Ze	kunnen	 in	gesprek	gaan,	 ideeën	bespreken,	deelideeën	
samenvoegen,	nieuwe	ideeën	tekenen,	enzovoorts.	Zorg	dat	A3-papier	en	stiften	beschikbaar	zijn.	

Poster maken van superidee - 10 minuten

Laat	de	twee-	of	drietallen	een	poster	maken	van	hun	superidee	op	een	groot	vel	gekleurd	papier.	Tip!	Knip	
eerder	gemaakte	tekeningen	uit	en	plak	ze	op	het	vel.	Twee-	of	drietallen	die	al	snel	klaar	zijn	met	uitwerken,	
kunnen	al	eerder	aan	de	poster	beginnen.

7 PRESENTEREN

Yell bedenken en oefenen - 10 minuten

Vraag	de	twee-	of	drietallen	om	een	yell	te	bedenken	voor	hun	superidee.	Bij	deze	yell	rijmen	telkens	twee	
zinnen	op	elkaar.	Schrijf	de	yell	ook	op	het	presentatievel.

Yells laten horen - 20 minuten / hangt af van grootte van de klas

Laat	de	leerlingen	om	de	beurt	hun	idee	presenteren.	Eén	leerling	houdt	de	poster	omhoog	en	samen	laat	
het	twee-	of	drietal	hun	yell	horen.	Houd	de	vaart	erin.	

Yell yell yell

Warm blijft het eten wel

Het klinkt een beetje maf

Je haalt de folie er zo af

door Stan 

Deel 
ideeën

30

30



www.samenindeklas.nl 

OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

•	 voeding	en	gezondheid

•	 kok

•	 bakker,	slager,	groenteman

•	 diëtist

•	 voedingsonderzoeker

•	 voedingskundige

SAMEN IN DE KLAS 

Scholen	hebben	met	ouders	prachtige	expertise	
en	 inspiratie	 in	 huis.	 Ga	 de	 samenwerking	 aan!	
Samen	 in	 de	 klas	 moedigt	 scholen	 aan	 om	
ouders	vanuit	hun	passie	te	laten	bijdragen.	Voor	
kinderen	 is	 het	 heel	 waardevol	 om	 binnen	 een	
échte	context	te	werken.	Het	doet	ertoe.

Samen in de klas is een initiatief van De Haagse Scholen, 
Librijn, Lucas Onderwijs, Stichting Montessori Onderwijs 
Zuid-Holland, Stichting Panta Rhei, Delftse Vereniging 
voor Montessori-onderwijs en ontwerpbureau Meeple. 
Bekijk op www.samenindeklas.nl meer inspirerende lessen.

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Voor- of achteraf

•	 Verdiep	je	met	de	klas	uitgebreider	in	gezonde	voeding.	Vraag	een	ouder	om	een	aparte	les	rond	
gezonde	voeding	te	verzorgen.	

•	 Kijk	op	smaaklessen.nl	voor	het	 lenen	van	een	smaakleskist,	een	excursie,	een	kok	in	de	klas	en	
meer.

•	 Laat	leerlingen	observeren	of	interviewen	tijdens	het	tien-uurtje	of	de	overblijf.	

Achteraf

•	 Geef	de	leerlingen	gelegenheid	om	een	prototype	te	maken	en	uit	te	testen.

•	 Geef	na	de	eerste	les	een	verdiepende	les	over	isoleren	of	een	ander	relevant	thema.

•	 Beschik	je	over	de	mogelijkheid	om	te	koken?	Laat	de	leerlingen	hun	favoriete	lunch	zelf	bereiden.	
Dan	kunnen	ze	hun	prototype	écht	uitproberen.

TU Delft & Meeple

Deze les is ontwikkeld door ontwerpbureau Meeple
naar een idee van Ingeborg de Wolff


