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1. Inleiding 

In dit bundeltje staan enkele lesideeën en werkbladen voor leerkrachten uit de tweede graad 

van het lager onderwijs. Dit zijn ideeën die je kunt gebruiken tijdens de openluchtklassen of 

als verwerking in de klas. Het is een bundel om je als leerkracht op weg te zetten als je, 

tijdens je bezoek aan huize Radeske, graag het melkveebedrijf wil bezoeken! 

 

2. Eindtermen en leerplandoelen 

Onderstaande doelen zijn de voornaamste eindtermen en leerplandoelen (VVKBaO) 

wereldoriëntatie die bij het onderdeel ‘de koe’ horen. Deze worden vaak aangevuld met 

doelen van taal, muzische vorming, …  

 

Eindtermen wereldoriëntatie 

1.1 De kinderen kunnen in een beperkte verzameling van mensen, dieren en planten  

  gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een  

  eigen ordening aanbrengen en verantwoorden. 

1.3  De kinderen kunnen bij organismen kenmerken aangeven waaruit hun aangepastheid  

  blijkt aan hun voeding, aan bescherming tegen vijanden en aan omgevingsinvloeden. 

1.12  De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen  

  waarnemingen op een systematische wijze noteren. 

5.8 De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele  

  toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd,  

  vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert. 

5.9 De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden en de toekomst.  

 

Leerplan wereldoriëntatie – overkoepelende doelen 

0.5 De kinderen kunnen samenwerken. 

0.9  De kinderen kunnen nauwkeurig waarnemen met al hun zintuigen. 

0.14  De kinderen kunnen informatie ordenen, rubriceren, classificeren. 
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Leerplan wereldoriëntatie – mens en levensonderhoud. 

1.2 De kinderen zien in dat mensen arbeid verrichten om in hun levensonderhoud te voorzien. 

1.5 De kinderen zien in dat mensen allerlei beroepen uitoefenen en tonen respect voor elk beroep.  

 

Leerplan wereldoriëntatie – mens en techniek 

6.10 De kinderen zijn zich bewust van de relatieve waarde van technische systemen.  

 

Leerplan wereldoriëntatie – mens en natuur  

7.6   De kinderen zien in dat mensen, dieren of planten op een eigen manier trachten in  

leven te blijven. 

7.7   De kinderen zien in dat mensen, dieren, planten aangepast zijn aan een leefwijze in  

een bepaald milieu. 

7.8   De kinderen ontdekken dat planten, dieren en mensen zich op een of andere manier  

voortplanten. 

7.9  De kinderen ontdekken en zien in dat elke mens, elk dier en elke plant een  

ontwikkeling doormaakt. 

7.11  De kinderen ontdekken en zien in dat de mens afhankelijk is van planten en dieren  

voor voeding, kleding, gezondheid, constructiematerialen, … 

7.12  De kinderen kunnen illustreren dat er verschillende soorten relaties bestaan tussen mensen,  

dier en plant. 

 

Leerplan wereldoriëntatie: mens en tijd 

8.12 De kinderen zien in dat mensen, dieren, planten, objecten, opvattingen, structuren, … 

evolueren in de tijd.  
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3. Enkele ideeën en activiteiten 

3.1. Koe van bloempotjes 

Materiaal:  verschillende bloempotjes, touw, sterke lijm,  

   verf en kwasten.  

Wat moet je doen?  

De koe lijkt misschien ingewikkeld, maat is het helemaal 

niet! Je moet eerst de verschillende bloempotten beschilderen 

en die daarna volgens de afbeelding in elkaar zetten en aan elkaar vast maken. Verf de 

potjes in de verschillende kleuren zoals je op het voorbeeld kunt zien. Maar andere 

kleuren kunnen natuurlijk ook. Voor het in elkaar zetten gebruik je hele stevige lijm 

(lijmpistool) om de potten allemaal aan elkaar te lijmen. De armen zijn gemaakt van een 

stuk touw met knopen aan het eind, zodat de potten er niet uitvallen. Tussen de twee 

potjes maak je ook best een knoop zodat deze iets van elkaar af staan.  

 

Deze activiteit kan je in groepjes doen. Alle leerlingen schilderen enkele potjes van de 

koe. Daarna helpen ze elkaar om alles aan elkaar vast te zetten.  

 

3.2. Vanillepuddig maken 

Maak voor je leerlingen verse vanillepudding met melk van boer Jan.  

Ingrediënten: 

  1 liter melk, 80g vanillebloem, 100g suiker 

Bereidingswijze:  

  Breek de vanillebloem in een weinig koude melk. Kook de overige melk, voer de   

  suiker bij. Als de melk kookt, giet je er, al roerend, de bloem bij.  

  Laat alles samen goed koken. Giet in vormpjes en laat afkoelen. 

 

3.3. Rollenspel 

De leerlingen zijn zelf landbouwers. Zij moeten kiezen of zij het liefst een 

landbouwbedrijf willen met vlees- of melkkoeien. Daarna moeten ze ofwel een monoloog 

of een discussie houden over de voor- en nadelen van deze veesector. De leerlingen 

moeten gemotiveerd en begeleid worden.  

 

 



 

 

6 

 

3.4. Koe achter een hekje 

Eerste moeten de kinderen een hek knippen dat even 

breed is als een A4-blad. Daarna laat je de leerlingen zelf 

een koe tekenen op wit tekenpapier. Begeleid hen bij het 

zoeken naar de juiste verhoudingen. Deze koe knippen ze 

uit en kleven ze op een blauw A4-papier. Nu krijgen de 

leerlingen de kans om met papier of stiften hun tekening 

te verrijken. Ze knippen groen papier om het weiland te maken en kunnen met stiften 

bloemetjes tekenen. De koe geven ze bruine of zwarte vlekken. Helemaal op het einde 

wordt het hek opgekleefd. Dit wordt maar aan één kant bevestigd, zodat het hek open en 

toe kan. Als je deze tekeningen allemaal naast elkaar hangt, krijg je één grote wei met 

verschillende koeien.  

 

3.5. Koe melken 

Het is niet mogelijk om bij boer Jan allemaal mee koeien te 

melken. Dit is voor de koeien veel te stresserend. Dat wil niet 

zeggen dat je de kinderen geen kans moet geven om een (valse) 

koe te melken. Op de afbeelding zie je een houten koe. Als je 

deze niet hebt, dan is een valse koe heel gemakkelijk te maken. 

Je neemt een tafel. Over deze tafel hang je een groot wit laken 

met koeienvlekken. Daaronder bevestig je een doktershandschoen met water en gaatjes in 

de vingers. Zo kunnen de kinderen het ervaren om een koe te melken. 

 

 

3.6. Boekenlegger 

Teken de basisvormen op groot papier en kopieer deze (op 

dikker papier) voor de leerlingen. Elke leerling knipt de basis 

uit en kleurt deze in. Daarna plak je de kop aan het lijfje met 

de bovenkant van de armen, zodat je er een bladzijde van een 

boek tussen kan klemmen.  
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3.7. Een koeienkaart voor thuis 

In bijlage 1 van deze werkbundel staat de basisprent die je nodig hebt voor deze kaart. 

Print het af op dikker papier voor de leerlingen. Knip het plaatje netjes op de lijntjes uit. 

Vouw de plakstrookjes om en vouw ook het plaatje verticaal in het midden (bij de 

pijltjes). Maak daarna een basis voor een kaart. Vouw het doormidden en sla het daarna 

open. Plak nu de koeienprent met de plakstrook op het karton. De kaart is klaar. Laat elke 

leerling de voorkant van zijn kaart een persoonlijke touch geven. Als laatste schrijven ze 

de tekst en een omslag en dan kan de kaart naar huis worden gestuurd.  

 

3.8. Overloopspel  

Als het mooi weer is, kun je met de kinderen waterspelletjes spelen. Het is de bedoeling 

dat ze zoveel mogelijk melk overbrengen en om ter snelst hun fles vullen met water. Je 

kunt water kleuren met witte verf of met wit zijdepapier. Dit maakt het meer visueel voor 

de kinderen. Verdeel de leerlingen in ploegen. Geef hen een emmer met wit water en aan 

de overkant een lege plastieken fles. Laat de kinderen water overbrengen met een spons, 

een beker, een soeplepel, …  

 

3.9. Verhaal: Stien en de fiets 

In bijlage 2 staat het verhaal van Stien en de fiets. Dit verhaal is ideaal om te vertellen 

tijdens een plattelandsklassen van 3 dagen. Tijdens dit verblijf heb je twee avonden en  

kan je de tekst in twee delen voorlezen als avondverhaal.  
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4. Werkbladen 

4.1. Uitleg  

De werkbladen (zie pagina 9 tot 21) die in deze bundel staan, zijn mogelijke 

voorbeelden. Als je naar huize Radeske gaat, kan je deze gebruiken of aanpassen. 

Melkveehouder Jan Willems vertelt verschillende interessante informatie over koeien. 

Het is niet de bedoeling dat hij letterlijk de werkbladen overloopt. Het is wel de 

bedoeling dat de kinderen bij de landbouwer luisteren, kijken, voelen en meedoen.  

De werkbladen gebruik je als voorbereiding en verwerking van de uitstap.   

 

4.2. Kerndoelen 

- De leerlingen kunnen verwoorden wat een melkveehouder is. 

- De leerlingen kunnen een melkkoe herkennen. 

- De leerlingen kunnen de delen van een koe aanduiden. 

- De leerlingen kunnen hun mening geven over de smaak van verse koeienmelk. 

- De leerlingen kennen de betekenis van volgende woorden: een iglo, oormerken, 

een koeiendieet, … 

- De leerlingen kunnen verwoorden waarvoor de koe een staart gebruikt. 

- De leerlingen kunnen het proces van melk verwoorden.  

- De leerlingen kunnen melkproducten opsommen.  

- De leerlingen kennen het begrip: herkauwers. 

- De leerlingen kennen de vier magen van de koeien: lebmaag, boekmaag, netmaag 

en pens. 

- De leerlingen kunnen verwoorden dat koeien lenige dieren zijn.  

- De leerlingen kunnen verwoorden welke machines er vroeger en welk er nu 

gebruikt worden. 

- De leerlingen kunnen op het internet opzoeken waarvoor een landbouwmachine 

gebruikt wordt. 
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5. Bronnenlijst 

5.1. Internet:  

Grassprietwerkgroep (Mallezie M., Smets L., Heynssens E., Lampaert R., Horrevorst D.). 

Plattelandsklassen < http://www.grasspriet.be/ > 

Schooltijdschrift rond landbouw- en plattelandseducatie.  

 

KLJ Antwerpen. Weidekriebels. http://www.klj.be/Aanbod/Plattelandsontwikkeling/ 

Weidekriebels/tabid/777/Default.aspx  

Een deel van de site van KLJ Vlaanderen dat specifiek gewerkt heeft rond een kampthema 

‘weidekriebels’. Er staan verschillende activiteiten op de site: spelen, koken, knutselen, …   

 

Juf Tinta (2008). Knutselen en knutselideeën. <http://www.juftinta.nl/algemene-knutsels-

knutselen/knutsels-koe-achter-een-hekje-knutselen/koe-achter-hekje/>  

Knutselideeën binnen verschillende thema’s, zoals: Pasen, Moederdag, Zomer, …  

 

Nederlandse Zuivel Organisatie (2009). Zuivel online. < http://www.zuivelonline.nl/ > 

Een Nederlandse site waar veel informatie over koeien en zuivel, op niveau  

van kinderen, te vinden is.  

5.2. Boeken: 

Masson-Deblaize, I. (2007). Het grote boek van de dieren op de boerderij. Deltas. 

→ Dit boek geeft bij elk boerderijdier een duidelijke en realistische uitleg.  

 

KVLV (1985). Ons kookboek. Uitgeverij: boerenbond. 

→ Een dik boek met een uitgebreid gamma aan recepten.   

 

Van Loon B. (200) Werkbundel: thema bijen. Sint-Jozef instituut Kontich.  

De Roeck, W. (2007). Boerderijklassen. Gemeentelijke basisschool Schelle. 

Dols, K. (2005). Op boerderijklassen in de “Vierhoekshoeve”.Vrije basisschool Reet – 

Terhaegen: De Wingerd. 

→ Bovenstaande bronnen zijn drie werkbundels van boerderijklassen van basisscholen 

voor kinderen van het derde en het vierde leerjaar.   

http://www.klj.be/Aanbod/Plattelandsontwikkeling/%20Weidekriebels/tabid/777/Default.aspx
http://www.klj.be/Aanbod/Plattelandsontwikkeling/%20Weidekriebels/tabid/777/Default.aspx
http://www.juftinta.nl/algemene-knutsels-knutselen/knutsels-koe-achter-een-hekje-knutselen/koe-achter-hekje/
http://www.juftinta.nl/algemene-knutsels-knutselen/knutsels-koe-achter-een-hekje-knutselen/koe-achter-hekje/
http://www.zuivelonline.nl/
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Deze werkbundel is van: …………………………………… 

 

 

 

 
 



 

 

11 

 



 

 

12 

 

Booeeee…  

Een koeienleuk bezoek! 

 

Op voorhand:  

Wat ik al over koeien weet:  

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 

 

Ik wil graag nog meer weten over:  

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 

 

Na het bezoek:  

→ Waar gingen we naartoe?  _________________________ 

→ Wanneer? ________________________ 

→ Wat ik het interessantst vond:  

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 

- _____________________________________________ 

 

→ Wat ik niet goed begrepen heb:  

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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Op bezoek bij boer Jan 
 

 
 

 

Welke dieren heeft boer Jan?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Twee grote groepen koeien… 

Er zijn koeien die gekweekt worden voor het vlees. Ze hebben een zware 

lichaamsbouw en korte poten. Deze dieren worden vleeskoeien genoemd. Daarnaast 

bestaan er ook koeien die vooral gekweekt worden om hun melkproductie. Deze 

hebben een langgerekt lichaam met weinig spieren. Dit zijn melkkoeien. 

 

Opdracht:  

Schrijf de juiste naam bij elke afbeelding.  

Kleur de afbeelding die de koeien van boer Jan weergeeft GROEN.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

_____________________________          

 

 

          _______________________________ 
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Een leerrijke rondleiding! 

 

Tijdens de rondleiding bij boer Jan leerden jullie verschillende nieuwe dingen.  

Hebben jullie deze kunnen onthouden?  

 

 

Waarom heeft elke koe twee oorbellen? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

 

Waarvoor gebruikt de koe haar staart? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

 

De koeien van boer Jan krijgen een aangepast dieet, omdat …  

     o ze moeten vermageren. 

     o ze veel melk moeten geven. 

     o ze buikpijn hebben.  

 

Wat zie je op de rechtse foto? 

______________________________ 

Waarvoor dient dat?  

______________________________

______________________________ 
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De delen van een koe… 
 

Bij zwartbonte koeien heeft iedere koe een ander vlekkenpatroon.  

Geen enkele koe is dezelfde. Wist je dat boer Jan iedere koe kent?  

Hij herkent ze aan hun gedrag en hoe de koe eruit ziet.  

Opdracht: Bedenk zelf eens een leuke naam voor een koe!  ……………………… 

 

Kun jij bij de onderstaande schets het passende nummer op de juiste plaats zetten? 

 
Koeien zijn zoogdieren.  

Zeg met je eigen woorden wat de term ‘zoogdier’ betekent.  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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  Mmmmm… Melk 
 

Elk gezin heeft in hun koelkast melkproducten staan. 

Deze melk komt van de winkel.  

Alvorens de melk daar terecht komt, heeft ze al een lange weg afgelegd! 

 

Opdracht: Nummer onderstaande zinnen in de juiste volgorde. 

 … De melk wordt in de fabriek gepasteuriseerd, gereinigd en  

  opgeslagen. De melk wordt verpakt. 

 …  De melk wordt met een vrachtwagen naar de winkels gebracht. 

…  De melk wordt opgehaald door een grote vrachtwagen. 

 … De koe wordt gemolken. 

 … De melk wordt opgeslagen in een grote koeltank. 

 

Bij boer Jan mochten jullie van de verse melk proeven.   

Wat vonden jullie daarvan? Kleur het juiste gezichtje.  
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Melkproducten 
 

 

       Op de prent zie je verschillende producten die gemaakt worden van melk!  

 

Opdracht:  

Schrijf in de vakjes hieronder welke melkproducten je allemaal op de afbeelding ziet! 

Daarna kleur je de producten die jij lekker vindt groen en die jij niet lekker vindt rood.  
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Herkauwers 

Koeien zijn herkauwers. Dat zijn dieren die hun eten meerdere keer kauwen.  

De koe heeft vier magen: De pens, de netmaag, de boekmaag en de lebmaag. 

De koe eet haar voedsel en dit komt via de slokdarm in de netmaag en pens terecht. 

Van daaruit gaat het naar de boekmaag en als laatste naar de lebmaag. Als het voedsel 

verteerd is in al deze magen gaat het mest via de darm terug naar buiten.  

 

Opdracht: Schrijf de juiste naam bij elke maag.  
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Lenige dieren die koeien 

Jullie worden zelf een koe!  

Probeer de volgende opdrachten eens uit en duid telkens het antwoord aan!  

 

 1. Ga eens op de vingertoppen en de toppen van je tenen staan. 

  → Lukt dat gemakkelijk?      Ja / nee 

  → Kunnen koeien dat?      Ja / nee 

 2. Sta op handen en voeten en krab met je teen aan je oor. 

  → Kun jij dat?      Ja / nee 

  → Kunnen koeien dat?      Ja / nee 

 3. Probeer met je tong je neus aan te raken. 

  → Kun jij aan je neus?      Ja / nee 

  → Kunnen koeien met hun tong in hun neus?      Ja / nee 

4. Draai je hoofd zover mogelijk naar achter. 

→ Geraak je ver met je hoofd?      Ja / nee 

→ Kunnen koeien dat?      Ja / nee 
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Gras eten is een kunst! 

 

Opdracht:  We gaan met onze klas naar een grasveld.  

We vergeten zeker geen mes!  

 

 1. Probeer zelf eens gras af te bijten. Komt je tong eraan te pas?  
 

 2. Trek een handvol gras af.  

  → Had je veel kracht nodig?       Ja / nee 

  → Hoe ging dit het gemakkelijkste?  

  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 
 

 3. Neem een handvol gras beet en snijd het af met een mes.  

  → Lukte dat goed?        Ja / nee 

  Dit is wat de koe altijd doet. Ze neemt het gras vast met haar tong en  

   snijdt het daarna af met haar tanden 

  → Wat vind je van de prestatie van de koe? 

  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 
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Landbouwmachines 

 

Een landbouwer heeft veel machines nodig. Deze machines zijn door de jaren heen 

sterk veranderd. Vroeger werkte de boeren vooral met de hand. Nu hebben zij voor de 

meeste taken een grote machine.  

Welke machines hebben jullie bij boer Jan gezien? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Opdracht: Schrijf bij de volgende afbeelding of ze van vroeger (V) of nu (N) zijn. 
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ICT - opdracht: Hieronder staan verschillende afbeeldingen van machines die 

gebruikt worden om velden te bewerken of gewassen te oogsten. 

Groepswerk (per 2): Zoek op het internet waarvoor onderstaande machines dienen.  

  
Ploeg: ___________________________    Maaier: ____________________________ 

_________________________________  ___________________________________ 

_________________________________  ___________________________________ 

  

Zaaimachine: ______________________  Mestton: ___________________________ 

_________________________________  ___________________________________ 

_________________________________  ___________________________________ 

  

Voedermengwagen: ________________  Balenpers: __________________________ 

_________________________________  ___________________________________ 

_________________________________  ___________________________________ 
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Oplossingen 

PAGINA 13 

 

vleeskoe 

 

 

 

                       melkkoe 

 

 
 

PAGINA 14 

→ Twee oorbellen om de koe te herkennen. Dit is het identiteitsnummer van de koe. 

→ De koe gebruikt haar staart om de vliegen weg te jagen. 

→ De boer krijgt een aangepast dieet, omdat ze veel melk moet geven. 

→ Op de foto staat een iglo. Dit is een slaapplaats voor een kalf. 

PAGINA 15 
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PAGINA 16 

Opdracht: Nummer onderstaande zinnen in de juiste volgorde. 

 4 De melk wordt in de fabriek gepasteuriseerd, gereinigd en  

  opgeslagen. De melk wordt verpakt. 

 5  De melk wordt met een vrachtwagen naar de winkels gebracht. 

3  De melk wordt opgehaald door een grote vrachtwagen. 

 1 De koe wordt gemolken. 

 2 De melk wordt opgeslagen in een grote koeltank. 

PAGINA 17 

 
PAGINA 18 

 
PAGINA 19 

→ De mens steeds ‘nee’! 

→ De koe steeds ‘ja’! 
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PAGINA 20 

 
PAGINA 21 

 

Ploeg: Om de grond en de weiden om te ploegen.    

Maaier: Een machine om gras mee af te maaien. 

Zaaimachine: Een machine om gras, maïs of graan mee te zaaien. 

Mestton: Hiermee wordt de vloeibare mest van de koeien op het veld gevoerd.  

Voedermengwagen: Een machine waarin al het voedsel van de koeien gemengd wordt 

en waar de boer daarna eten mee aan de koeien kan geven. 

Balenpers: Een persmachine die hooi en silo in pakjes perst.  
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
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