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Voeding op school,
milieu op het menu*

Loop van de
seizoenen
+ posters

Welke groenten en fruit wanneer?
met lerarenhandleiding

Praktische
infofiches rond
voeding

Met recepten.

Biobox*
Bio met klasse*

Over biologische voedselproducie
Over biologische
voedselproducie/duurzame
landbouw

Meester van de
mest*

Mest beheren de natuur
respecteren

(h)eerlijk duurt het
langst
Koken
De lachende koe
Eerlijk is heerlijk
Hapjes en drankjes
uit de natuur

http://documentatie.l
eefmilieubrussel.be/d
ocuments/Dossier_Pe
d._Alimentation_Sch
olen_NL.pdf?langtype
=2067
http://www.ibgebim.
be/Templates/Ecoles/
informer.aspx?id=32
72&langtype=2067&
detail=tab3
http://www.leefmilie
ubrussel.be/Template
s/Particuliers/Informe
r.aspx?id=1820&lang
type=2067
lessenpakket
Lesmap

Gratis te
bestellen bij
Leefmilieu
Brussel
Gratis te
bestellen bij
Leefmilieu
Brussel

5-8jaar

Velt
Velt

BaO 3de graad
SO

Spel 6 tot 28 lln

CIS

Discussiespel rond bewuster
omgaan met voeding. Thema’s
afval,bio, GGO, eerlijk, vleesarm,
energiezuinig…

Spel voor 8 tot 12
deelnemers per
spelbord

MOS, PIME
Kleur
bekennen

3de graad
BaO/1ste graad
SO
Vanaf 15 jaar

Een vegetarisch kinderkookboek.
Ideaal als aanvulling op het
tuinboek.
Velt-kookboek voor kinderen. Met
toelichting over biologisch
tuinieren.
Tof doe-kookboekje.

Doe-boek

90-00-03165- 2de – 3de graad
6
BaO

Doe-boek

90-901-3617- 2de – 3de graad
7
BaO

Doe-boek

90-303-1575- 2de – 3de graad
X
BaO

http://www.wervel.be/index_nl.htm Over rechtvaardige en duurzame landbouw.
http://nl.observ.be/rabad.php

Brussels netwerk rond duurzame voeding

http://www.vegetarisme.be/

Zeer overzichtelijke met verhelderende info over vegetarisme en milieu.
Niets kan onze gezondheid en het voortbestaan van het leven op aarde
zoveel helpen als de evolutie naar een vegetarische levenswijze."
- Albert Einstein –
EVA werkt ook aan educatieve pakketten voor het onderwijs.
http://documentatie.leefmilieubruss Bereken je ecologische voedselafdruk op papier.
el.be/documents/IF_Part_Voeding_
05_NL.PDF?langtype=2067
http://www.voedselvoetafdruk.be/
Bereken je ecologische voedselafdruk on line.
http://www.milieukoopwijzer.be/ma Info over ecologische aspecten van maaltijden en tussendoortjes op school.
altijden/index.php
http://www.milieukoopwijzer.be/dr
ank/index.php

Info over ecologische aspecten van drank op school.

http://documentatie.leefmilieubruss Brochure met 65 tips om lekker, milieuvriendelijk én
el.be/documents/65_conseils_alime gezond te eten, papieren versie gratis bij Leefmilieu Brussel.
ntation_NL.PDF?langtype=2067
http://goedevis.nl/
viswijzer

