Red de Krommies
LEERDOELEN

Inhoudelijke doelen
Aan het eind van Red de Krommies:
zijn de leerlingen zich bewust van het bestaan van kromme groenten en fruit: ze leren op basaal niveau hoe
appels, tomaten, komkommers en wortels groeien en hoe kromme vormen in deze groente en fruit ontstaan;
weten de leerlingen dat veel van deze groenten en fruit verspild worden: ze komen niet bij de consument
terecht terwijl ze daar wel voor bedoeld zijn;
zijn de leerlingen zich bewust dat de kromme groenten en fruit vers, veilig en lekker zijn en dat ze gewoon
verkocht en gegeten kunnen worden;
weten de leerlingen dat kromme groenten en fruit niet in de supermarkt liggen door verschillende factoren
in de keten, zoals regels over hoe groenten en fruit er uit moeten zien en consumentenvoorkeuren;
hebben de leerlingen een beeld gevormd van wat er moet gebeuren om de verspilling tegen te gaan.
Vaardigheden
De leerlingen leren tijdens Red de Krommies:
Zelfstandig onderzoek doen met behulp van opdrachtkaarten;
Dat er verschillende soorten onderzoek zijn: bronnenonderzoek, praktijkonderzoek (bevragen leerlingen
andere klas) en een onderzoek met meetinstrumenten;
Samenwerken aan een gezamenlijk eindproduct.
Kerndoelen
1.

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie mondeling of
schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

4.

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s,
tabellen en digitale bronnen.

35. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen

en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

41. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun

onderdelen.
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Achtergrondinformatie
Zo’n 10% van het groente en fruit wordt verspild omdat het niet aan bepaalde schoonheidseisen voldoet, terwijl
er met de smaak niets mis is. Dat is toch krom? Kromkommer wil dat al het groente en fruit gelijk behandeld
wordt. Want ook hartjestomaten, tweebeenpenen en kromme komkommers verdienen een plekje in het schap én
op ons bord. Daarom zet Kromkommer zich sinds 2012 in om van krom het nieuwe recht te maken. Met creatieve
campagnes, het kromme groente en fruit speelgoed, een kinderboek over een tweebenige wortel en nu ook met
dit lespakket. Het doel is om zoveel mogelijk mensen fan te maken van krom en zo verspilling tegen te gaan. En
dat fan maken, daar kun je niet jong genoeg mee beginnen!
Wil je meer weten over kromme groente en fruit en de schoonheidseisen? Neem dan een kijkje op deze pagina of
surf naar onze website: www.kromkommer.com.

Ik ben
lekker
krom
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