
Voorbereiding contactpersoon basisschool
• Je geeft het aantal groepen en aantal leerlingen per   
 groep door.
• Je beheert de planning van de overeengekomen lesdata.
• Je levert de contactgegevens aan van de juf of meester  
 die de groepen begeleidt.
• Je geeft minimaal twee weken voor de geplande les 
 eventuele allergieën en dieetwensen van de kinderen   
 door aan karin.kamps@menswel.nl.
• Je zorgt voor vervoer en begeleiding van de leerlingen   
 van- en naar de kookstudio in Susteren.

Voorbereiding van de juf of meester van de klas
• Je geeft minimaal twee weken voor de geplande les 
 eventuele allergieën en dieetwensen van de kinderen   
 door aan de schoolcoördinator, die deze info aan ons   
 doorgeeft.
• Je verdeelt de klas in twee groepen en zet de namen van  
	 de	kinderen	op	de	papieren	koksmutsen,	waarbij	iedere		
 groep een eigen kleur heeft. 
• Je verdeelt iedere groep in vier subgroepjes (1 t/m 4, cor- 
 responderend met de vier gangen die we gaan koken) en  
 zet achter de naam van ieder kind het groepsnummer op 
	 de	muts.	Op	deze	manier	is	tijdens	de	kookles	meteen			
	 duidelijk	wie	welk	gerecht	gaat	maken.	

Algemeen
• We verwachten de groep met leerkracht op de afgespro- 
	 ken	tijd	bij	de	KinderKOOKschool.
•	 Er	is	een	garderobe	in	de	hal	bij	binnenkomst,	wel	eerst		
 even voetjes vegen. 

Waar komt melk vandaan? Hoe ruikt basilicum? Hoe maak 
je een gezonde maaltijd? Hoe voorkom je voedselverspil-
ling? De KinderKOOKschool geeft antwoord op deze en 
heel veel andere vragen. Dat doen we in de vorm van een 
gevarieerd lesprogramma. Op maat ontwikkeld voor kin-
deren van álle groepen van de basisschool. Leuk en leer-
zaam, zowel voor de allerkleinsten als voor schoolverlaters.

Spelregels
Wat	 fijn	 dat	 jouw	 basisschool	meedoet	 aan	 het	 program-
ma	van	de	KinderKOOKschool.	We	verheugen	ons	op	 jullie	
komst.	Om	de	dag	soepel	te	laten	verlopen,	hebben	wij	een	
paar spelregels.

Voorbereiding van de KinderKOOKschool
•	 Wij	bespreken	en	bevestigen	de	lesdata	en	–planning	
 samen met de coördinator en/of directeur van de school  
	 en	er	zijn	afspraken	gemaakt	over	begin-	en	eindtijden.
• We beschikken over de contactgegevens van de school-
	 coördinator	die	aanspreekpunt	is	voor	de	KinderKOOK		
 school en van de juf of meester die de groep begeleidt  
 (naam, e-mail, telefoon).
•	 Wij	staan	op	de	afgesproken	data	klaar	met	ons	team			
	 van	twee	professionele	vakdocenten,	vijf	vrijwilligers,	
 een ondersteunende locatiemanager en een coördinator. 
•	 Wij	zorgen	voor	papieren	koksmutsen	(vooraf)	en	kook-	
 schorten voor de leerlingen.
•	 Wij	zetten	op	de	dag	zelf	alle	benodigde	materialen	en		
 voedingsmiddelen klaar (we gebruiken geen varkens-  
 vlees) en stellen onze professionele kookstudio ter   
 beschikking aan de kinderen en hun begeleiders.
• Er is een EHBO-koffer aanwezig.

Spelregels

Smakelijk leren



•	 In	deze	hal	zijn	ook	de	toiletten.
• Ons team verwelkomt de groep in het theorielokaal. 
	 Kinderen	die	starten	met	de	theorieles	gaan	zitten,	de	
    andere kinderen verzamelen zich om deze groep heen.
•	 Terwijl	de	ene	helft	start	met	de	theorieles,	gaat	de	
 andere helft koken. Na de pauze wisselen de groepen.
• Aan het einde van beide lessen (rond 11.30/11.45 uur),  
 dekken de kinderen de tafels en eten ze samen met een  
 aantal begeleiders hun zelfbereide gerechtjes.
• Na het eten evalueren we samen het programma en   
 helpen we allemaal met opruimen.
•	 Daarna	is	het	tijd	om	afscheid	te	nemen	en	keert	de		 	
 groep huiswaarts.

Tot slot
•	 We	vinden	het	belangrijk	dat	er	een	goede,	vriendelijke		
 en enthousiaste sfeer is.
•	 De	juf	of	meester	blijft	verantwoordelijk	voor	de	klas	en		
 zorgt, indien nodig, voor orde en gehoorzaamheid van de  
	 kinderen.	Ook	begeleidt	zij	of	hij	kinderen	naar	het	toilet.
• De juf of meester houdt toezicht en houdt de kinderen  
	 bezig	tijdens	de	pauze.
•	 Om	de	regie	tijdens	de	lessen	zoveel	mogelijk	bij	de	kin-	
 deren te laten, is het niet de bedoeling dat ouders of   
 andere volwassenen deelnemen aan het programma. 
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