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Nog meer interessant educatief materiaal…
Al deze online tools staan handig bij elkaar op

WWW.LEEFMILIEU.BRUSSELS/JIMWORTEL
> TRANVERSALE FICHES > NOG MEER EDUCATIEF MATERIAAL

ALGEMENE INFO OVER DUURZAME VOEDING

Op het internet: 
 • Pedagogisch dossier “Voeding op school, milieu op het menu” *
 • Het pedagogisch aanbod van Leefmilieu Brussel
 • De Good Food portaalsite van Leefmilieu Brussel
 • Mijn voedingscontract *
 • MOS – Duurzame voeding

* Deze tools van Leefmilieu Brussel kunnen Brusselse leerkrachten online bestellen op de pagina “Leermiddelen - Thema Voeding” 

Boeken voor kinderen: 
 • De wereld van voedsel, A. De Hamer, P. Heres, Jong Leren Eten, 2010.
 • Ons mooie voedselboek, L. De Jong, KNNV Uitgeverij, 2016.
 • Lekker gezond, P. Geis, Clavis, 2013.

Nuttige contacten:
 • Het Good Food Kantine-label is een erkenning voor grootkeukens, onder meer in scholen, die zich inzetten voor 

duurzame voeding.
 • De database van de Mundo-bib staat vol met boeken en tijdschriften die je ter plaatse kan inkijken in Elsene.
 • Natuurverenigingen die activiteiten organiseren voor scholen.
 • Het groen en blauw huis, een vereniging die activiteiten en cycli organiseert voor lagere en secundaire scholen rond 

duurzame voeding, biodiversiteit en de verbanden ertussen.

Er worden het hele jaar door nieuwe leermiddelen, vormingen, begeleidingen en inspirerende acties 
aangeboden aan scholen. Blijf op de hoogte via deze websites:

• Word lid van Bubble, de gemeenschap van eco-inspirerende leraren op www.bubble.brussels
• Schrijf je in voor de nieuwsbrief van NME  

Om alles te weten te komen over Good Food-nieuws in Brussel:

• Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Good Food: www.goodfood.brussels

http://www.environnement.brussels/JimCarotte
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/DOP_AlimEnClasse_nl.pdf
https://leefmilieu.brussels/school
https://goodfood.brussels/nl
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/contrat-alim_nl2016web.pdf
https://www.mosvlaanderen.be/themas/duurzame-voeding
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/op-school/leermiddelen-thema-voeding
https://32lessenvoordetoekomst.nl/boeken/voedsel/gesprek/
https://www.bol.com/nl/p/ons-mooie-voedselboek/9200000057822975/
https://www.bol.com/nl/p/lekker-gezond/9200000011552177/?bltg=itm_event=click&mmt_id=YGYQ5iq5ksK1188uZ8wBDgAAAYQ&slt_type=recommendations&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=1&itm_id=9200000011552177&bltgh=jTblIkQH34jO-edyQE5EeQ.2_18_19.20.ProductImage
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/restaurant-en-grootkeukens/het-good-food-kantine-label
https://www.goodplanet.be/nl/mundo-bib/
https://leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/natuur-en-milieueducatie/andere-actoren/de-natuurverenigingen
https://mvb.brussels/category/groepen/scholen/?lang=nl
https://www.bubble.brussels/nl/
https://www.goodplanet.be/nl/nme-brussel/
http://www.goodfood.brussels/
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LOKALE VOEDING VAN HET SEIZOEN

Op het internet: 
 • Affiches “Belgische vruchten en groenten van het seizoen” *
 • Leermiddel “De loop van de seizoenen” *
 • Leermiddel “Planeet tussendoortje” *
 • Lesmateriaal rond seizoensgroenten – Velt
 • Seizoenskalender – Velt (lager onderwijs)

* Deze leermiddelen van Leefmilieu Brussel kunnen Brusselse leerkrachten online bestellen op de pagina “Leermiddelen - Thema Voeding”

Boeken voor kinderen: 
 • Plaza patatta kinderkookboek, Nanda Roep, Uitgeverij Nanda 
 • Broccoli in mijn ijs, E. MacKenzie, Van Goot, 2017.

Nuttige contacten:
 • De moestuinmeesters geven informatie en advies over moestuinieren. Deze experts organiseren ook workshops en 

bieden hulp op maat.
 • Het programma Fruit, groenten en melk op school bevordert het gratis uitdelen van fruit, groenten en/of 

zuivelproducten aan leerlingen van Brusselse scholen.

ZERO VERSPILLING

Op het internet: 
 • Affiche “Minder weggooien wat men eet, is veel beter voor onze planeet!” *
 • “Composteren op school” **
 • “Good Food-recepten. Voor meer veggie en minder verspilling”: receptenboekje voor jongeren, middelbare school 

* Deze leermiddelen van Leefmilieu Brussel kunnen Brusselse leerkrachten online bestellen op de pagina “Leermiddelen - Thema Voeding”
** Deze leermiddelen van Leefmilieu Brussel kunnen Brusselse leerkrachten online bestellen op de pagina “Leermiddelen - Thema Afval”

Referentiewerken:
 • “Drawdown, comment inverser le cours du réchauffement climatique”, P.Hawken, Actes Sud, 2018.
 • “No food to waste: duurzaam en ecologisch koken zonder moeite”, Jorun Verheyden en Jan Crab 
 • “Meer dan de rest: eet beter, verspil minder”, Steven Desair, Joris Lens en Mathias Direckx 

Nuttige contacten:
 • Het netwerk van de compostmeesters informeert, motiveert en adviseert beginnende composteerders bij het starten 

en onderhouden van hun compost.

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/aff_legumes_automne_nl.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/ecoles_handleiding_leraar_bd.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/set_table_nl.pdf
https://www.velt.be/vorming-onderwijs/onderwijs/lager-onderwijs/educatieve-pakketten/seizoensgroenten-met-pim-pompoen-2e
https://environment.brussels/node/2070
https://maitremaraicher-moestuinmeester.brussels/nl/
https://fruit-school.brussels/
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/aff_gaspialim-prim_nl.pdf
https://app.bruxellesenvironnement.be/multimedia/Gids_Compost_School_NL.pdf
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BRO_Alim_RecetteG-F_NL.pdf
https://environment.brussels/node/2070
https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/op-school/leermiddelen-thema-afval-grondstof-compost
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/mijn-voeding/mijn-compost/het-netwerk-van-de-compostmeesters
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OM THUIS ZELF TE MAKEN

Op het internet: 
 • “Boterhammen & Co”: receptenboekje & spelletjes en groenten- & fruitkalender, basisschool
 • Syllabus duurzame voeding via vormingen over labels en etikettering (2010)

Boeken voor kinderen: 
 • De kleine vegetariër, A. Hertsenberg, Karakter uitgeverij, 2010 

Nuttige contacten:
 • Gids van Good Food-producenten, -handelszaken en -restaurants in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GOOD FOOD-DRANKJES

Op het internet: 
 • Pedagogisch dossier “Zin in water” ***
 • Wild van water 
 • Doki drink water 

*** Dit leermiddel van Leefmilieu Brussel kunnen Brusselse leerkrachten online bestellen op de pagina “Leermiddelen - Thema Water”

VEGGIE

Op het internet: 
 • De thematische fiches “eiwitten” van het bordspel “Game of Food”

Boeken voor kinderen: 
 • “Peter Selie, De Vegetarische Draak”, Jules Bass, vert A.Verbeek, Buki- Van Buuren Kinderboeken, 2001 
 • “Grrroentosaurus”, Smriti Prasadam-Halls, uitg. Leopold, 2015 
 • “The leftovers: geef je eten een tweede leven, 53 vegetarische gerechten”, Amanda Hellberg en Eveline Johnsson

Nuttige contacten:
 • De vzw EVA ijvert voor meer productie en consumptie van vegan voeding in plaats van voeding van dierlijke oorsprong. 

Ze werkt met burgers, bedrijven, chefs, scholen en grootkeukens, zie www.evavzw.be.

https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/tartines_compagnie_nl_2.pdf
https://www.yumpu.com/nl/document/read/8267011/syllabus-duurzame-voeding-via-vormingen-over-labels-en-verlichtbe/5
https://www.karakteruitgevers.nl/kookboeken/Antoinette__HertsenbergMarion_Pluimes_De_kleine_vegetarier.html
https://goodfood.brussels/nl/gids
https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/BRO_EAU_Ecole_primaire_NL.pdf
https://logogezondplus.be/content/wild-van-water-6
https://leefmilieu.brussels/themas/water/op-school/leermiddelen-thema-water
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/op-school/leermiddelen-thema-voeding
https://veggiechallenge.be/
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BIOLOGISCHE MOESTUIN

Op het internet: 
 • Informatie, hulp en ondersteuning bij uw moestuin
 • “Composteren op school”, dossier leerkracht, alle leeftijden **
 • Affiches “Belgisch fruit en groenten van het seizoen” *
 • Smaakmissie Moestuin: Digitaal lesprogramma 

* Deze leermiddelen van Leefmilieu Brussel kunnen Brusselse leerkrachten online bestellen op de pagina “Leermiddelen - Thema Voeding”

** Deze leermiddelen van Leefmilieu Brussel kunnen Brusselse leerkrachten online bestellen op de pagina “Leermiddelen - Thema Afval”

Boeken voor kinderen: 
 • Natte voeten, J. Koppens, A. Engel, N. Mare Talsma, Clavis, 2021.
 • Kliekjesfeest, J. Koppens, A. Engel, N. Mare Talsma, Clavis, 2020.
 • Groene vingers, Tuinieren voor kinderen”, M. de Jongh, G Joseph, Ploegsma, 2003 
 • “De moestuin (pop-up boek)”, V. Guidoux, Kididoc, 2006

Referentiewerken:
 • “Groene vingers, Tuinieren voor kinderen”, M. de Jongh, G Joseph, Ploegsma, 2003 
 • “De groene hemel, kindertuinen”, (met dvd), B. Ydema, Kosmos 2008

Nuttige contacten:
 • Het netwerk van de compostmeesters informeert, motiveert en adviseert beginnende composteerders bij het starten 

en onderhouden van hun compost.
 • Schrijf u in op de “moestuin” nieuwsbrief van vzw Tournesol-Zonnebloem via schoolmoestuin@tournesol-zonnebloem.be 
 • De moestuinmeesters geven informatie en advies over moestuinieren. Deze experts organiseren ook workshops en 

bieden hulp op maat.

Al deze online tools staan handig bij elkaar op:

WWW.LEEFMILIEU.BRUSSELS/JIMWORTEL
 > TRANVERSALE FICHES > NOG MEER EDUCATIEF MATERIAAL

https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/op-school/een-schoolmoestuin/steun-voor-uw-moestuin
https://app.bruxellesenvironnement.be/multimedia/Gids_Compost_School_NL.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/aff_legumes_printemps_nl.pdf
https://www.smaakmissies.nl/missie/moestuin/
https://environment.brussels/node/2070
https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/op-school/leermiddelen-thema-afval-grondstof-compost
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/mijn-voeding/mijn-compost/het-netwerk-van-de-compostmeesters
mailto:schoolmoestuin%40tournesol-zonnebloem.be%20%20?subject=
https://maitremaraicher-moestuinmeester.brussels/nl/
http://www.environnement.brussels/JimCarotte

