OP ONTDEKKING:
DE BIOBOER OP
1e GRAAD
GIDS VOOR DE LEERKRACHT

Met dank aan:
Cecile Vanderschaeve (KA Pitzemburg)
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DOELEN

• De leerlingen maken kennis met de bioboer en de biologische landbouw.
• De leerlingen ontdekken het werk op de bioboerderij.
• De leerlingen kunnen met praktijkvoorbeelden illustreren dat biolandbouw en de
zorg voor mens, dier, gezondheid en natuur verbonden zijn met elkaar.

AANSLUITING BIJ

HET VAK

AANSLUITING BIJ
ZIE BIJLAGE 3

DE VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

WAT EN HOE?

biologie - aardrijkskunde - Nederlands
Milieueducatie
Gezondheidseducatie
Sociale vaardigheden
Leren leren
Opvoeden tot burgerzin
Technisch-technologische vorming
Muzisch-creatieve vorming
We ontdekken: de boerderij en de boer, bio dicht bij huis, de gewassen op de
boerderij, de dieren op de boerderij, zorg voor mens en landschap op de bioboerderij, de werktuigen op de bio-boerderij, het werk op de bioboerderij.
Als het kan, steken de leerlingen de bioboer ook een handje toe.
De verslaggeving door de leerlingen is belangrijk. Zij kunnen hun verslag ook
posten op www.biometklasse.be zodat uitwisseling mogelijk is tussen verschillende
klassen die een bezoek hebben gebracht aan een biologische boerderij.
Elk bezoek zal anders zijn. Veel hangt af van het tijdstip van het bezoek. Het is
een hele ervaring om met de klas een halve dag onkruid te wieden, groenten te
oogsten, kevers van de asperges te plukken, groentepakketten samen te stellen...
Het is boeiend om de weg van bodem tot bord te volgen.

PRAKTISCH

In de bijlagen vind je een adressenlijst met bioboeren die klassen willen ontvangen
op hun bedrijf. Zo kan je gemakkelijk contact opnemen met een bioboer in de
buurt.
De werkbladen kunnen een leidraad zijn, kunnen inspiratie geven...
Gebruik de bundel integraal of kies één of twee werkbladen uit de bundel naar
keuze. De werkbladen beschrijven verschillende thema’s:
- ontdek de boerderij en de boer
- ontdek bio dicht bij huis
- ontdek de gewassen op de boerderij
- ontdek de dieren op de boerderij
- ontdek de zorg voor mens en landschap op de bioboerderij
- ontdek de werktuigen op de bio-boerderij
- ontdek het werk op de bio-boerderij (bijvoorbeeld: hulp bij de oogst)

TIP

1
2

Bekijk ook de les: ‘Leven in de bio-boomgaard’.
Bekijk ook de fiche: ‘Mondina zet scheve tafel recht’.
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EEN MOGELIJK
LESVERLOOP

10 MIN
5 MIN
30 MIN
20 MIN
15 MIN
10 MIN
60 MIN
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We kunnen onmogelijk een tijdschema voor elk bezoek vastleggen. Veel hangt
af van de tijd die de boer kan investeren, kunnen de leerlingen helpen op de
boerderij of niet,... Het lesverloop hieronder is dus niet meer dan een indicatie.
-

Ondek de boerderij en de boer
Ondek bio dicht bij huis
Ondek de gewassen op de boerderij
Ontdek de dieren op de boerderij
Ontdek de zorg voor mens en landschap op de bio-boerderij
Ontdek de werktuigen op de bio-boerderij
Ontdek het werk op de bio-boerderij (bijvoorbeeld: hulp bij de oogst)
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