
  
 

Toelichting thema Verre Wereldreizen:  

Groep 5-6 Het wereldrestaurant 

Intro:  Ontdekken welke wereldkeukens er zijn. 

Doel: Eigen restaurant opzetten.  

1. Romeinse eetgewoontes. 

2. Pittige handel – VOC, specerijen en handel  

3. Over India, staat bekend om pittig eten, welke kruiden hebben ze daar en hoe zijn die hier 

gekomen. 

4. Over werelds eten, hoe komt het dat eten in een bepaald land eten lekker gevonden wordt, 

terwijl anderen het vies vinden en andersom.  

• Eetverleden. Niet direct activiteiten voor het onderwijs, maar wel lezingen en recepten over eten 
door de eeuwen heen, o.a. met recepten uit de gouden eeuw.  

• Romeinse leskist met o.a. items die met eten en voeding te maken hebben. 

• Noord Brabants Museum heeft div educatieve projecten o.a. Romeinen in de klas. En komt op dit 
moment ook naar de klas toe.  

• Museum Romeins Halder (vanaf gr 6) 

• Hapstappoepfabriek. leren de kinderen op een speelse manier de werking van de fabriek in ons 

lichaam kennen: wat gaat erin en wat komt eruit? En hoe kun je deze fabriek gezond houden? Zo 

wordt gezond eten eens vanuit een compleet ander perspectief aan de kinderen en hun 

ouders/verzorgers aangeboden.  

• CHV educatie groep 5-6  lesmateriaal over industrialisatie en vervoer, is onderdeel van het 

erfgoed menu (hoeft niet extra betaald te worden). CHV-Noordkade was voorheen groot 

fabriekscomplex voor veevoer.  

• Canon van Lammers, deel 1 o.a. over Romeins verleden. Deel 5 over riool. 

• Boeken: vraag bij de bibliotheek naar boeken of themakisten rondom dit thema.  
• Kunstenaar uitnodigen om bijv. met stillevens (voedsel/eten) te werken. Namen kun je opvragen 

bij Cultuurkade.  

• Koppige kruiden, vraag naar maatwerk voor deze doelgroep, de kruidentuin van museum Krona 

in Uden bezoeken. 

• Rijksmuseumbus met workshop Ontdekkers en Reizigers of kijk hier op de site van het 
Rijksmuseum, over sporen van de VOC of proef de geschiedenis. 

• Heilige Huisjes (respect voor elkaars religie en verschillen en overeenkomsten o.a. met 
eetgewoonten)  

• Kunstenaar uitnodigen om bijv. met stillevens (voedsel/eten) te werken. Namen kun je opvragen 
bij Cultuurkade.  

• Verhalenverteller Adrie Gloudemans uit Rosmalen www.watverteljemenu.nl werkt op maat bij 

een thema. 
• Theaterduo De Dames van Drames. Werken ook op maat. 
• Mieke Aalderink, verhalen verteller, verzorgt workshops op maat. 
• Rick Terwindt, Meierijstadsdichter, verzorgt workshops op maat. 
• Inzetten dramadocent bij bijv. begroetingen uitbeelden. Vraag meer informatie op via 

info@Cultuurkade.nl  
 

 

https://eetverleden.nl/recepten/
https://eetverleden.nl/recepten-gouden-eeuw-2/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/26/romeinse-leskist
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/onderwijs/landing/primair-onderwijs/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/161/kennismaken-met-museum-romeins-halder
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/876/kennismaken-met-theatergroep-eelt
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/61/chv-educatie-5-6-lesmateriaal
https://www.youtube.com/playlist?list=PLq0VwTYNAQ26ceDG1OHkBtr792f_mA5iA
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/630/de-koppige-kruiden
file://///192-110/RedirectedFolders2012$/dorian.verkuijlen/Downloads/Informatie-over-de-Programmas.pdf
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/onderwijs/ontdekkers-en-reizigers
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/onderwijs/proef-de-geschiedenis
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/87/expeditie-heilige-huisjes
http://www.watverteljemenu.nl/
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders/263/de-dames-van-drames
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders/112/mieke-aalderink
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/899/kennismaken-met-de-meierijstadsdichter
mailto:info@Cultuurkade.nl


  
 

Filmtips van Filmhub Zuid voor groep 5-6: 

Korte animaties rondom eten, met een grappige twist: 

• Western Spaghetti (2 min.): https://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM  

• Fresh Guacamole (2 min.): https://www.youtube.com/watch?v=dNJdJIwCF_Y  

• Submarine sandwich (2 min.): https://www.youtube.com/watch?v=EWEl8-PHhMI  

Filmhub Zuid vond het lastig om bij dit thema filmtips te geven, ze moest denken aan dit soort 

filmpjes:  

• Schoollunches wereldwijd: 

https://www.youtube.com/watch?v=Po0O9tRXCyA&feature=emb_logo     

• Nederlandse kinderen proeven ontbijt van over de hele wereld: 

https://www.youtube.com/watch?v=eFOkfRJgJ_Q&feature=emb_logo  

Meer om de diversiteit te illustreren.  

Wellicht zouden trailers gebruikt kunnen worden:  

Down to Earth: https://www.youtube.com/watch?v=oMzYiY5wcHU  

Trailer met NL ondertiteling:  https://www.netflix.com/nl/title/80230601  

Chef’s Table: https://www.youtube.com/watch?v=IdD8NG73XRs  

Noma https://www.youtube.com/watch?v=UNoN6S7EVGM 

Let op: gemaakt voor doelgroep 13- 15 jaar.  

Schooltv: De aardappeleters in de klas (gem. 8 min.): https://schooltv.nl/programma/de-

aardappeleters-in-de-klas/ Presentator Joris Vermeer zoekt naar de achtergronden van ons 

dagelijkse eten. Waarom zijn geadopteerde gerechten inmiddels zo gewoon geworden? 

https://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM
https://www.youtube.com/watch?v=dNJdJIwCF_Y
https://www.youtube.com/watch?v=EWEl8-PHhMI
https://www.youtube.com/watch?v=Po0O9tRXCyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=eFOkfRJgJ_Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oMzYiY5wcHU
https://www.netflix.com/nl/title/80230601
https://www.youtube.com/watch?v=IdD8NG73XRs
https://www.youtube.com/watch?v=UNoN6S7EVGM
https://schooltv.nl/programma/de-aardappeleters-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/de-aardappeleters-in-de-klas/

