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[Beste collega, dit eerste blad is onderdeel van het vakleerplan. Schrijf hier uit wat de doelstelling van je/jullie vak is en op welke manier je/jullie
deze doelstelling gaan behalen. Het PTA wat op de website wordt gepubliceerd bevat alleen de doelstelling van het vak en het overzicht van de
eindtermen/deeltaken. Je slaat dit format dus twee keer op. Een keer als vakwerkplan en een keer als PTA]
Doelstelling: de leerling kan een plantaardig voedingsmiddel produceren en verkopen, een verantwoorde voeding kiezen en verwerken en voor
een bepaalde doelgroep een bewegingsactiviteit in de open lucht organiseren en uitvoere
Doelen: -kennis:
Middelen: voedingsmiddelen, zelfgeproduceerde voedingsmiddelen (welk materiaal gaan we hiervoor gebruiken?), sportactiviteiten, computers,
werkboek (Edu4all)
Manier van aftoetsen: praktische opdrachten, theorietoetsen, praktische toetsen
Beschikbare uren: 2 periode 4 uur per week

Voeding en Beweging BBL KBL 1913
Eindtermen/deeltaken: wat moet je
kennen en kunnen?

Periode
1

-

1

2

-

Je kweekt een plantaardig
voedingsmiddel op
je beschrijft de stappen hoe je dit
voedingsmiddel produceert
je verwerkt dit voedingsmiddel in
een gerecht
je verkoopt dit gerecht aan je
doelgroep
je kan een activiteit bedenken dat
passend is bij de doelgroep en de
doelen die je stelt

Inhoud onderwijsprogramma; wat ga je hiervoor
doen?
-

in house kweken van radijsjes
werken op de sociale moestuin; herkennen van
onderdelen van de plant, zaaien, zaadjes laten
ontkiemen, zaaikalender gebruiken, kiemplantjes,
verspenen, handgereedschap gebruiken, oogsten,
verwerken in een maaltijd.

-

-

je kan een gezonde maaltijd
bedenken met lokale ingrediënten
je maakt een etiket voor deze
maaltijd waarin ingrediënten en
voedingswaarden in opgenomen
zijn
je voert een coaching gesprek met
iemand in jouw omgeving en
verwerkt de informatie in een
voedingsadvies

-

je maakt kennis met diverse vormen van
activiteiten tijdens de lessen bewegen.

n

praktijkopdracht
‘demonstreer je
bewegingsactiviteit.
Praktijkopdracht

N

Edu4All Deel B blz.43 t/m 88

PO

-

2

je laat zien hoe je iemand adviseert
op het gebied van voeding en
bedenkt een dagelijkse
bewegingsactiviteit
je kent de begrippen die te maken
hebben met voeding en beweging

Praktijkopdracht
- groeiproces
beschrijven
- kooktechnieken
toepassen

Herkansing
ja/nee?

Edu4All Deel A blz. 4 t/m 42

Edu4All Deel D blz. 132 t/m 142
-

Toetsvorm, -duur (en
evt. toetscode)

Edu4All Deel D blz. 132 t/m 142
Edu4All bronnenboek ‘meer leren over gezonde
leefstijl’

Schriftelijk (begrippen)

j

Weging

Berekening cijfer schoolexamen: ((SE<code> x <weging>) + (SE<code> x <weging>)/ <weging totaal> = cijfer SE vak

