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2 KERN 
Ga samen de uitdagingen aan! 

UITDAGING C Gezondheid 

 

Inleiding 

In het verhaal ‘School van de dieren’ loopt het niet bepaald van een leien dakje. Dat 
kan beter en dus mogen de leerlingen enkele uitdagingen aangaan om wat minder goed 
liep te benoemen en ideeën te bedenken om dit te verbeteren. Ze linken dit ook aan 
hun eigen klas- en schoolrealiteit. 
 
De leerlingen gaan samen uitdagingen aan rond 3 thema’s m.b.t. de school van de 
dieren en hun eigen school: diversiteit, toegankelijkheid en gezondheid.  
De uitdagingen vormen samen een groeispel: hoe meer uitdagingen de kinderen hebben 
overwonnen, hoe dichter ze komen bij een school waar iedereen (in)begrepen is.  
 
Na deze uitdagingen verdienen ze hun eigen unieke dierenbadge (zie: slot). 
 
 

2 A Uitdaging diversiteit  

De leerlingen exploreren gelijkenissen en verschillen op school en hoe hiermee om te 
gaan.  

SUGGESTIE voor het 5e en 6e leerjaar 
 
 

2 B Uitdaging toegankelijkheid 

De leerlingen trachten drempels te overwinnen en ervoor te zorgen dat iedereen veilig 
en makkelijk op school geraakt.  
 
 

2 C Uitdaging gezondheid 
De leerlingen streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam op school. 
Gezondheid: divers eten en fit zijn!   

SUGGESTIE voor het 2e en 3e leerjaar 
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2 C Uitdaging gezondheid 
In het verhaal ‘School van de dieren’ zijn de dieren fit en maken ze leuke bewegingen, 
zijn ze snel als de wind of sterk als een beer. 
Na hun inspanningen op school worden ze ’s middags getrakteerd op een bordje 
vogelzaad. Lekker voor de vogels, maar de anderen blijven op hun honger zitten. 
Denk samen na over lekker, gezond en passend eten voor alle dieren en leerlingen. 
Daarna doe je samen gekke bewegingen en spring en dans je de pluimen van het lijf! 
 

Lesdoelen 

De leerlingen bedenken een passend middagmaal voor alle dieren in het bos en voor alle 
leerlingen in de klas, waarbij ze rekening houden met diverse wensen en noden.  
De leerlingen erkennen de nood aan bewegen op school. 
De leerlingen springen en dansen en bedenken leuke bewegingen. 
 
 
 

Praktisch 

Tijd 
50’ 
 
Materiaal 
Deze bijlage UITDAGING C Gezondheid 
 
Voorbereiding 
Verdeel jouw klas in 6 groepen.  
Voorzie 6 grote tekenbladen en tekengerief per groep.  
Print de prenten ‘ideaal middagmaal’. Dat zijn 6 borden met bij elk bord een dier uit 
het verhaal 
Print de dierenprenten (niet nodig indien je reeds uitdaging B deed). 
Print de yogabewegingen met het konijn 
(alle pdf-fiches en -afbeeldingen zijn achteraan toegevoegd) 
 
 

Lesverloop 

Ideaal maal in het verhaal? 15’ 
 
’s Middags gromt/rammelt het buikje van alle dieren.  
Bespreek met de leerlingen het eten in het verhaal. 

 
Richtvragen: 
- Wat krijgen de dieren voorgeschoteld om te eten tijdens de middagpauze?  
(Ze krijgen allen een heerlijk bordje vogelzaad voorgeschoteld.) 

 
- Is dit eten geschikt voor alle dieren? Waarom (niet)?  
(De vogels zullen smullen, maar wat met de andere dieren? Die lusten het niet, ze worden er ziek 
van …) 

  



3 
 

Geef elk groepje een dierenprent of dierenkaart. 
(Indien je uitdaging B ook deed, heeft elk groepje reeds een dierenkaart en hoeft dit dus niet meer.)  
 
Laat de leerlingen voor hun dier een ideaal middagmaal bedenken. Geef daarvoor elk 
groepje het sjabloon van een bord (afbeelding ‘ideaal middagmaal’). 
 
Elk groepje stelt dat ideaal middagmaal kort voor. Je kan de lekkere bordjes ophangen 
in de klas. 
 
 
Ideaal maal in de eetzaal? 15’ 
 
De leerlingen bedenken een ideaal klasmiddagmaal! 
 
Bespreek eerst met de leerlingen het eten dat wordt aangeboden op school.  
 

Richtvragen: 
- Welk middagmaal kan je eten op school? Welke keuzes zijn er? 
- Is dit eten op school geschikt voor alle leerlingen? Waarom wel/niet? 
(Gezond, afwisselend, afgestemd op allergieën, religieuze en ethische overwegingen, e.d.) 

 
Focus nu op de klas. Vertel aan de leerlingen dat ze een ideaal middagmaal mogen 
bedenken voor hun klas.  
 
Bereid dit eerst samen voor. Stel onderstaande vragen en noteer hun antwoorden op het 
bord: 
 

Richtvragen: 
- Hoe is een gezond middagmaal volgens jullie? 
(Vraag hier de mening van de leerlingen, je kan uiteraard suggesties geven.) 

 
- Zijn er leerlingen met allergieën aan bepaald voedsel? 
Vb. glutenintolerantie, lactose-intolerantie …  

 
- Is er bepaald voedsel dat sommigen niet eten uit ethische of religieuze 
overwegingen? 
Vb. halal, vegetarisch, veganistisch, glutenvrij … 
 

- Welk eetgerei kun je gebruiken? 
Vb. vork en mes, lepel, spork, stokjes, handen, bord, kommetje, grote kom delen …  

Een spork is een lepel (spoon) en vork (fork) samen  

 
- Waar kan je eten op school? 
Vb. in de refter, in de klas, buiten, in een parkje in de buurt … 

 
- En last but not least … Wat lusten de leerlingen écht niet? 
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Geef elk groepje een groot tekenblad. De leerlingen overleggen en tekenen een creatief 
en heerlijk middagmaal. 
 
Elk groepje stelt zijn ideaal maal voor aan de anderen en je kan de tekeningen 
ophangen in de klas. Mmm … 
 
Je kan één of meer van de ideale middagmalen bereiden op een speciale klasdag? 
 
 
Fitte dieren! 10’ 
 
De dieren zijn superfit: sommigen zijn snel als de wind, anderen sterk als … een beer, 
inderdaad.  
 
Noteer op het bord de sterktes van de dieren in het verhaal. 
 

Richtvraag: 
- Welke bewegingen en sporten kunnen de verschillende dieren goed? 

Voorbeeld: kadertje met oplijsting:  

Konijn hardlopen 

Beer  klimmen 

Kip rondhuppelen 

Kat springen 

Nachtegaal vliegen 

…  

 
Vraag de leerlingen nu om recht te staan voor een springspel. 
 

Springspel: 
 
Vertel de leerlingen dat je de dieren zal overlopen. 
Wie ook goed is in de beweging van het dier, springt in de lucht! 
 
- Springt 1 iemand van je groep in de lucht, 
dan mogen alle leerlingen van die groep nog 2 keer springen. 
- Springen 2 leerlingen van de groep in de lucht, 
dan mogen alle leerlingen van die groep nog 5 keer springen. 
- Springen 3 of meer leerlingen van de groep in de lucht, 
dan mogen alle leerlingen van die groep nog 10 keer springen. 

 
De leerling met het roodste hoofd of het luidste gehijg aan het einde van het 

springspel, wint! 😊 

 
Fitte leerlingen! 10’ 
 
Springen is leuk, maar er zijn nog zoveel boeiende bewegingen … 
 
Laat elk groepje een reeks van 5 bewegingen bedenken. Ze oefenen dit kort samen in. 
Daarna doen ze het voor en alle groepjes doen het ook mee. 
 
Om de leerlingen te inspireren, kun je op het digitale bord ter inspiratie de afbeelding 
yogabewegingen tonen (zie achteraan yoga konijn). 
 
De bewegingen kun je uiteraard ook buiten doen.  
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Slot 
Ring de bel als iedereen een fitte uitdaging heeft aangegaan!  
 
 
 

Uitbreiding 1: Samen fit! 
 
Doel: 
Klasoverschrijdend: de leerlingen van de school genieten samen van beweging en dans. 
Ze wisselen hun eigen leuke bewegingen uit en zijn samen superfit! 
 
Verloop: 
Waarschijnlijk ben je niet de enige klas in de school die aan de slag gaat met het Saved 
by the bell-lesmateriaal. Andere klassen gaan misschien ook deze uitdaging C aan 
 
Wissel de verzonnen bewegingen uit in de klas of buiten op de speelplaats, doe ze 
allemaal samen. 

 
 
 
 
Uitbreiding 2: Saved by the bell dans! 
 
Doel:  
Fit in je lijf, fit in je hoofd. 
De leerlingen swingen samen op een lied van Saved by the bell. 
 
Verloop: 
De leerlingen deden al heel wat bewegingen tijdens deze uitdaging. Zin in meer?  
Doe een dansje op een lied van Saved by the bell. 
 
Je vindt de liedjes op de website van Saved by the bell > Materiaal > Lager > Lied.  
Swingen maar! 
 
 

NIEUW: 
Er is een nieuw lied voor het lager onderwijs: 

Groeien doe je niet alleen. 
 

Werk zelf een dansje uit met de leerlingen. 
Creativiteit gegarandeerd! 

 



IDEAAL MIDDAGMAAL: BEER 

 



IDEAAL MIDDAGMAAL: KIP 

 



IDEAAL MIDDAGMAAL: KONIJN 

 



IDEAAL MIDDAGMAAL: KAT 

 



IDEAAL MIDDAGMAAL: NACHTEGAAL 

 



IDEAAL MIDDAGMAAL: WORM 

 



 

 

 

 

 

 

 



Doe je mee met het konijn?  

 


