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Informatie educatief pakket 

‘Maurice & Marcel ontrafelen het broodgeheim’ 

lessenpakket rond het thema brood - voor de tweede graad 

lager onderwijs 

Dit educatief pakket bestaat uit een educatieve koffer met handboek voor de 

leerkracht en een kopieerbaar werkboekje voor de leerlingen, aangevuld met didactisch materiaal. 

Bij de uitwerking van dit lessenpakket werd aandacht besteed aan digitale media. Zo komen 

verschillende filmfragmenten en opdrachten aan bod die te gebruiken zijn met smartboard of 

PowerPoint. 

Thema’s educatief pakket: 

1. UIT BED EN ….. AAN TAFEL  

1.1 Bekijk de broden en beantwoord te vragen.  

1.2 Mijn ontbijt. Wat eet ik deze week als ontbijt?  

2. VAN KOP TOT TEEN…. DE VOEDINGSDRIEHOEK  

2.1 Kleef de stukken op de juiste plaats. Wat bekom je?  

2.2 De vier vuistregels waarom je moeten ontbijten!  

2.3 Kruis het juiste antwoord aan. 

2.4 Plaats correct in de voedingsdriehoek  

3. DE BOER AAN HET WERK 

3.1 Quiz: de wereld van het graan.  

3.2 Plaats cijfers boven de foto’s. Wat gebeurt er eerst? Noteer bij de foto het juiste woord 

3.3 Verbind met het juiste graangewas 

3.4 Kies uit: stengel, blad, wortel, kafnaalden, graanhalm kaf,zaadje, meellichaam,kiem en zemel. 

4. BIJ DE WARME BAKKER 

4.1 Plaats de foto bij de juiste tekst en zet de tekst vervolgens in de juiste volgorde. 

4.2 Lees het interview en los de vragen op. 

4.3 Vragen voor mijn eigen bakker 

4.4 Hoe maakt de bakker zijn brood? Leg uit. 

4.5 Welke ingrediënten heeft de bakker nodig om een gewoon brood te bakken? 

   Omcirkel de juiste foto’s. 

5. MUZISCHE VORMING: LIED ‘ELKE MORGEN OPGELET’  

5.1 ‘Elke morgen opgelet’  

6. TAAL: CREATIEF SCHRIJVEN – WAT EEN BROOD!  

6.1 Speciaal brood 
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Praktische info: 

- Te ontlenen bij Bakkerijmuseum 

(Albert I-laan 2, 8630 Veurne – 058/31.38.97 – onthaal@bakkerijmsueum.be)  

- Voor inhoudelijke vragen: contacteer educatief medewerker Nele Behaeghel 

(nele@bakkerijmuseum.be).  

- Kan op voorhand worden ingekeken 

- Waarborg: €50 cash (met betalingsbewijs)  

bij teruggave in oorspronkelijke staat wordt het bedrag teruggegeven 

- Ophalen en terugbrengen bij Bakkerijmuseum (tip: met de wagen!) 
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