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INHOUD

INTRODUCTIE

ZADEN VERGELIJKEN

WAT EET JE? 

LOGBOEK 

BLZ. 2

BLZ. 3 EN 4

BLZ. 5

BLZ. 6 EN 7

INTRODUCTIE

VEEL PLEZIER EN SUCCES MET 
JULLIE SCHOOLMOESTUIN!

Een broodje met tomaat, andijvie stamppot of 
een lekkere salade met radijsjes. Al dit lekkers 
smaakt nog beter als je de tomaten, andijvie en 
radijsjes zelf gekweekt hebt.  

En dat is ook precies wat jullie gaan doen!  

In dit werkboekje vinden jullie de opdrachten 
‘Zaden vergelijken’ en ‘Wat eet je?’. Eerst 
gaan jullie de 10 verschillende groentezaden 
onderzoeken. 

Zien jullie verschil in de kleur en in de vorm? 
Daarna gaan jullie kijken welk onderdeel van de 
plant je eet. Dit verschilt namelijk per groente! 

Naast deze leuke en uitdagende opdrachten 
bevat dit werkboekje ook een logboek. Per week 
gaan jullie bijhouden wat jullie gedaan hebben in 
de moestuin en wat je al kan zien. Zie je al een 
blaadje, een knop of zelfs al een bloem? 
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Jullie hebben 10 verschillende groentezaden die 
jullie gaan zaaien, planten en oogsten. Al deze 
zaadjes zien er anders uit. Ze hebben een andere 
vorm of een andere kleur. 

ZADEN VERGELIJKEN

Groente Welke kleur Welke vorm Teken het zaadje

Tomaat

Rode biet

Andijvie

Prei

Kijk eens goed naar de verschillende zaadjes. 
Beschrijf per groentezaadje de kleur, vorm en 
maak een tekening.  
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ZADEN VERGELIJKEN (VERVOLG)

Peen

Kropsla

Bindsla

Radijs

Spinazie

Snijbieten

Groente Welke kleur Welke vorm Teken het zaadje
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DOORSNEDE VAN EEN PLANT

KNOP

BLOEM

BLAD

WORTEL

STENGEL

Binnenkort kunnen jullie allerlei verschillende 
groenten eten uit jullie eigen moestuin. Maar 
weten jullie ook welk onderdeel van de plant 
we eten? Dit verschilt namelijk per groente!

Tomaat
Wat eet je van de plant? 

Rode biet
Wat eet je van de plant? 

Andijvie
Wat eet je van de plant? 

Prei
Wat eet je van de plant? 

Peen
Wat eet je van de plant? 

Kropsla
Wat eet je van de plant? 

WAT EET JE?

Opdracht
Ga voor alle 10 de groenten na wat je van de 
plant eet.

Bindsla
Wat eet je van de plant? 

Radijs
Wat eet je van de plant? 

Spinazie
Wat eet je van de plant? 

Snijbiet
Wat eet je van de plant? 
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Al jullie activiteiten rondom de schoolmoestuin 
gaan jullie bijhouden in een logboek. Per week 
beschrijven jullie wat jullie gedaan hebben in de 
moestuin. Zoals water geven, onkruid verwijderen, 
mest geven, de grond omspitten, enzovoort. 

Verder beschrijven jullie wat je al kan zien. Hoe 
groeit het zaadje? Hier maken jullie ook een 
tekening van.

In totaal zijn er 10 verschillende groenten. Verdeel 
de klas in groepjes van ongeveer 3 leerlingen. 
Ieder groepje gaat komende tijd één groentesoort 
verzorgen en beschrijven. 

Vul jouw groente in achter ‘mijn groente’ hiernaast.

LOGBOEK

MIJN GROENTE: 

Vooraf

Moeten jullie de groente eerst zaaien (binnen) of 
kunnen jullie deze meteen planten (buiten)? 

Vanaf wanneer kunnen jullie de zaden zaaien? 
(binnen)

Vanaf wanneer kunnen jullie de zaden planten? 
(buiten)

Vanaf wanneer kunnen jullie de groenten oogsten?

Wat is de beste plantafstand?
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MAAK HIER EEN TEKENING VAN WAT JE ALLEMAAL AL KUNT ZIEN!

LOGBOEK (VERVOLG)

WEEK: 

Houd per week bij wat je gedaan hebt in de 
moestuin. Zoals zaaien, water geven, onkruid 
verwijderen, mest geven, de grond omspitten, 
enzovoort.

Vul het juiste weeknummer achter ‘week’ hierboven.

Welke groente verzorg je?

Hoe vaak heb je dit gedaan deze week?

Wat kun je allemaal al zien? Maak hier een 
tekening van. 
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COLOFON
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ANTWOORDMODEL ‘WAT EET JE?’

Tomaat
De vrucht van de plant. 

Rode biet
De wortel van de plant.

Andijvie
Het blad van de plant. 

Prei
Het blad van de plant.

Peen
De wortel van de plant.

Kropsla
Het blad van de plant.

Bindsla
Het blad van de plant.

Radijs
De wortel van de plant.

Spinazie
Het blad van de plant.

Snijbiet
Het blad van de plant & de stengel van de plant 


