Beste leerkracht,

De meesten onder jullie kennen reeds de papieren uitgaven van Boer in Beeld.
Succesvolle reeksen die een bepaald aspect van de boerderij, een bepaalde teelt of diersoort
benaderen.
Naast de prachtige basisfoto’s op karton die op de achterzijde voorzien zijn van tekst, weetjes,
opdrachten, … bevat elke reeks ook aanvullende foto’s om het thema verder uit te diepen. Een
volledig lesboekje met eindtermen, lesdoelen, lessuggesties en achtergrondinformatie maken elke
reeks compleet.
Wij zijn heel trots op deze uitgaven en kregen hier reeds heel wat positieve feedback op. Een deel
van de feedback kwam er na een enquête rond Boer in Beeld. Hier werd ook de vraag gesteld of
educatieve filmpjes over land- en tuinbouw een meerwaarde kunnen betekenen in de lessen. Meer
dan 90% antwoordde hierop volmondig ‘ja’!
Met trots stellen wij je dan ook ‘Boer in Beeld LIVE’ voor.
Boer in Beeld LIVE is een educatieve filmreeks die de voedselproductie benadert.
Telkens wordt er vertrokken van een concrete leefsituatie van kinderen.
Deze gaan op zoek naar de oorsprong van hun voeding.
Op korte tijd krijg je duidelijke en correcte informatie van consument tot producent. Prachtige
beelden, die je anders niet te zien krijgt, verhalen de zoektocht van de kinderen.

Gezonde voeding is een belangrijk aandachtspunt voor een gezond leven. Ook in het
onderwijs is dit thema niet meer weg te denken. Op de vraag waar die gezonde voeding
vandaan komt, zullen de meesten vermoedelijk antwoorden: ‘uit de winkel’ of ‘van de
fabriek’. Dat is wel juist, maar niet volledig. Melk uit de fles komt van de koe, een lekkere
worst komt van het varken, cornflakes worden gemaakt van maïs, appelsap komt van de
appel en ga zo maar door. De basisproducten voor onze voeding worden op de boerderij
geteeld of gekweekt. Die boerderij herbergt een rijkdom aan producten die de kinderen
meestal niet kennen in hun oorspronkelijke vorm.
De eerste film, getiteld: ‘Groentjes, niet voor groentjes!’, toont het verhaal van de wortel en de
tomaat uit de spaghettisaus van de kinderen.
De kinderen maken zelf spaghettisaus, maar vragen zich af waar de groenten vandaan komen. Om
een duidelijk antwoord te vinden, gaan ze op onderzoek. Eerst gaan ze langs bij de vers- en
diepvriesafdeling van de supermarkt. Vervolgens nemen ze een kijkje in de veiling en de
diepvriesfabriek. Om tot slot bij de boer aan te komen, waar ze de wortel in volle grond zien en de
tomaat in de serre. Een leuke speurtocht naar enkele basisproducten. Ook de plaats van deze

basisproducten in een gezonde en evenwichtige voeding en de relatie met de alom bekende
voedingsdriehoek komt aan bod in het bijhorend lespakketje.
Elk filmpje wordt dus niet sec afgeleverd. Lesblaadjes, spelletjes en doe-activiteiten worden
ook aangeboden op de dvd. Aan jou om te zien welk materiaal haalbaar en nuttig is voor met
jouw klas.
Je kiest zelf wat je aan bod wil laten komen naast het filmpje en kan op basis van het
aangeleverde materiaal zeker ook zelf zaken uitwerken.

Let wel, het uitgangspunt en belangrijkste blijft de film op zich. Uiteraard kan er heel wat
lesmateriaal worden ontwikkeld rond groenten en kan elke stap in het proces uiterst ruim
worden aangepakt in de klas.
Onze opzet is echter bij de film een extra werkblaadje mee te geven, specifiek naar de
inhoud van het filmpje en daarnaast nog wat ruimere info en spelsuggesties mee te geven.
Op de dvd vind je alvast werk- en doeblaadjes, spelletjes die in groep gespeeld kunnen
worden en de nodige info voor jou als leerkracht.
Als tip geven we je ook volgende papieren uitgaven van Boer in Beeld mee: ‘Mama, wat eten
wij?’, ‘De grazende melkfabriek’, ‘Onder glas’, …

Veel groenteplezier met jouw klas!

Inagro is een agentschap van de Provincie West-Vlaanderen en een door de Vlaamse
Overheid Erkend Centrum voor Landbouweducatie.
Wij streven ernaar de authenticiteit en correctheid weer te geven omtrent het
landbouwgebeuren op een boeiende wijze naar kinderen toe.
Ontdek ons volledig aanbod op www.ontaalopdeboerderij.be .
De dvd Boer in Beeld LIVE, ‘Groentjes, niet voor groentjes!’, is te verkrijgen via Inagro –
Dienst Landbouweducatie: (051) 27 32 25.
Concept: Astrid Schlese, Bart Verhaeghen
Regie: Inagro en NTV
Beelden: NTV
Speciale dank aan:
De familie Pintelon voor de inzet van de mama en de kinderen.
De familie Casteele voor het beschikbaar stellen van de woning.
Carrefour Harelbeke, REO-Veiling, D’Arta, Boer 1 en Boer 2 voor hun gastvrijheid en
bereidwilligheid.
Mia Verstraete, tekstchirurg, voor het vervolmaken van de eindteksten.

