
Verdiepingsopdrachten challenge 2: 
Spinaziekrachtproef

Je eigen reclamecampagne
  

      In groepjes, eventueel als huiswerkopdracht

      Opdracht: Creatief denken

      Duur: 60 minuten (of twee lessen van 30 minuten)  

Introductie  
 
  In de quiz hebben leerlingen geleerd dat tekenfilmfiguur Popeye in Amerika werd bedacht om het eten 

van spinazie te promoten. Omdat spinazie hem ijzersterk maakte, werd het ineens stoer om deze groente 

te eten.  

Doel van deze les

  De leerlingen:

  

•  vinden het belangrijk om voldoende en gevarieerd groente en fruit te eten en proeven en kunnen 

uitleggen waarom.

• kunnen hun tussendoortje vervangen door een groente- of fruitsnack.

• kunnen mogelijkheden bedenken om (meer) groente en fruit te eten als tussendoortje (op school).

Benodigdheden/voorbereiding  
 

•  Grote vellen papier, schrijfmateriaal, kleurpotloden, stiften, kooktijdschriften, computers met 

internetverbinding.

• Werkblad 3 (met de opdracht voor de leerlingen en tips voor het maken van een reclamecampagne)

De les (deel 1)  
 
  Verdeel de klas in groepjes van ongeveer vijf leerlingen. Elk groepje start vandaag een eigen 

reclamebureau. Laat de groepjes een naam voor hun reclamebureau bedenken en vertel dat u hun 

eerste opdrachtgever bent. Waar u naar op zoek bent, is een promotiecampagne van groente en fruit 

op school. Aan de groepjes de taak om iedereen op school op een creatieve manier te laten zien hoe 

lekker, leuk, stoer en goed het is om voor een fruit- of groentesnack te kiezen. Geef als tip mee dat goede 



reclamebureaus altijd eerst onderzoek doen naar hun opdracht, voordat ze aan de slag gaan. In dit geval 

kan het geen kwaad om te onderzoeken waarom het precies zo goed is om voor een groente- of fruitsnack 

te kiezen. 

De les (deel 2)  
 
  Alle groepjes maken hun reclamecampagne. Als ze klaar zijn, is het tijd om de campagnes te presenteren. 

Elk reclamebureau vertelt wat de strategie of het idee is achter de campagne. Hang posters die 

ontworpen zijn op in het lokaal of in de gang en laat groepjes die een ludieke actie bedacht hebben, deze 

uitvoeren. 

Afsluiting  
 
 Blik na een paar weken terug of de promotiecampagnes zijn aangeslagen en/of effect hebben gehad. 

Meer of minder
  

      Klassikaal

      Opdracht: Inschatten en discussiëren

      Duur: 15 minuten  

Introductie  
 
  In de stelling hebben leerlingen gediscussieerd over of 250 gram groente per dag eten, overdreven is of 

niet. Bij deze opdracht wordt getest of leerlingen oog hebben voor hoeveel 250 gram eigenlijk is.

Doel van deze les  
 
  De leerlingen:

  

•  kunnen reflecteren op wat ze aan groente en fruit hebben gegeten, of zij zo nodig beter kunnen 

voldoen aan de aanbevolen hoeveelheden groente of fruit per dag en hoe ze dat dan kunnen doen.

• weten van verschillende soorten groente wat een portie van 250 gram groente voor een dag is.



Benodigdheden/voorbereiding  
 

•  Digibord met bijlage 1 (foto’s van porties groente die kleiner dan, even groot als of groter dan 250 

gram zijn)

De les  
 
 Laat de leerlingen steeds een groentefoto zien uit deze verdiepingsopdracht.

  

•  Denken de leerlingen dat de groente op de foto minder is dan 250 gram? Dan gaan ze staan. 

• Denken ze dat het gelijk is aan 250 gram? Dan blijven ze zitten. 

• Denken ze dat het meer is? Dan steken ze hun vinger op. 

  Vertel als iedereen gestemd heeft wie het goed heeft. Wordt het inschatten makkelijker of moeilijker 

naarmate de leerlingen meer foto’s hebben gezien?

Afsluiting
 
 Stel na de test vragen aan de leerlingen als:

  

• Eet jij 250 gram groente per dag?

•  Hoe kun je er eenvoudig voor zorgen dat je 250 gram groente per dag eet? (Tussendoor ook groente 

snacken, groente op brood doen)

•  Waarom is het belangrijk om dit elke dag binnen te krijgen? (dan krijg je belangrijke vitamines en 

mineralen binnen die ervoor zorgen dat je lichaam goed werkt.)

• Van welke groente kun je veel meer dan 250 gram per dag eten? 

• En van welke groente vind je het al lastig om 50 gram per dag te eten?



Werkblad 3
De reclamecampagne

   De opdracht

 Elk groepje start vandaag een eigen reclamebureau. Bedenk een naam voor jullie reclamebureau. De   

 opdrachtgever wil graag een promotiecampagne voor groente en fruit op school. Aan jullie de taak om  

 iedereen op school op een creatieve manier te laten zien hoe lekker, leuk, stoer en goed het is om voor  

 een fruit- of groentesnack te kiezen. 

   Waar kun je op letten bij het bedenken van een reclamecampagne:

• Onderzoek waarom het precies zo goed is om voor een groente- of fruitsnack te kiezen. 

• Wat is je doelgroep? Hoe kan je ze bereiken?

• Wat wil je bereiken?

• Bedenk iets creatiefs dat de aandacht trekt



Bijlage 1
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Kijk op de laatste pagina van deze bijlage wat de antwoorden zijn!
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Minder
100 gram spinazie

1 =

Precies
250 gram spinazie

2 =

Precies
250 gram spinazie

3 =

Precies
250 gram broccoli

4 =

Meer
200 gram broccoli / 
100 gram tomaatjes

5 =

Minder
200 gram sperziebonen

6 =

Precies
200 gram sperziebonen / 
50 gram waspeen

7 =

Meer
300 gram waspeen

8 =

Precies
150 gram tomatensaus / 
100 gram waspeen

9 =

Minder
150 gram tomatensaus  

10 =

Meer
250 gram tomatensaus / 
50 gram paprika

11 =

Meer
250 gram tomatensaus / 
100 gram komkommer

12 =

Minder
100 gram komkommer

13 =

Precies
250 gram sla

14 =

Antwoorden bijlage 1


