
Schema NME 2018 - 2019: De Groene Belevenis. 
 
Dit schooljaar zijn er per groep 4 thema’s beschikbaar, waarvan er drie verplicht zijn en één zelf in te 

vullen is door de leerkracht. De verplichte thema’s zijn: 

 Natuurproject of excursie 

 Techniekproject 

 Smaaklessen 

Groep 1 /2 :   

o Klein Duimpje in het bos 

o Techniekdoos Spiegels 

o Smaaklessen 

o Alles voor een pannenkoek 

Groep 2/3:           

o Spelen in de struintuin 

o Techniekdoos; ‘wat valt dat snel’ 

o Smaaklessen 

o Slakken 

Groep 4 :     

o Met GPS het bos in 

o Techniekdoos; een zak lucht verkopen 

o Smaaklessen 

o Natuurlijke energie 

Groep 5/6 :  

o Robin Hood in Den Treek 

o Techniekdoos; tandpasta en shampoo 

o Smaaklessen 

o Braakballen 

Groep 7 : 

o Grebbelinie 

o Techniekdoos; papier maken 

o Smaaklessen 

o Plastic soep 

Groep 8:   

o Knotten 

o Techniekdoos; geheimen van het licht 

o Smaaklessen 

o Zwerfafval 

  



 

Smaaklessen 
Elk schooljaar wordt er binnen het lesaanbod aandacht besteed aan het thema ‘voeding’ via het 
lesprogramma Smaaklessen. Smaaklessen is ons structurele lesprogramma over eten en drinken voor 
groep 1 t/m 8. Door te proeven, voelen, horen, ruiken en kijken, verkennen kinderen hun eten.  
Voor deze lessen werken we voor alle groepen samen met onze vaste samenwerkingspartner ‘De 
Groene Belevenis‘.  
 
Voor elke groep die meedoet met Smaaklessen zijn er vijf lessen. In alle groepen komen de vijf 
onderstaande pijlers aan bod. Tijdens de lessen gaan kinderen volop zelf aan de slag.  
 
Pijlers van Smaaklessen: 

Binnen Smaaklessen komt het thema voeding breed onder de aandacht.  
De onderwerpen die aan bod komen zijn opgedeeld in vijf pijlers: 
 

1. Smaak 
Wat is smaak?  
Welke zintuigen heb je?  
Durf je nieuwe soorten eten te proeven? 

2. Gezond eten 
Waarom heb je eten en drinken nodig?  
Waarom heeft je lijf meer aan fruit en brood dan aan chips en roze koeken? 

3. Voedselproductie 
Welke weg heeft je eten afgelegd voor het op je bord terecht kwam? Hoe zit het met eten en 
duurzaamheid? 

4. Consumentenvaardigheden 
Wat kun je in de winkel kopen?  
Wat staat op het etiket? 

5. Koken 
Tijdens de laatste les koken de kinderen samen en leren ze dat bij eten ook sociale 
vaardigheden horen. 

 
 

 
 


