Ontdek Good Food
met Jim Wortel
Een leerproj ect voor kinderen
van 5 tot 8 jaar

Beste juf, beste meester,

Wil je je tanden zetten in een smakelijk avontuur? Jim Wortel komt uit
de grond om te praten met je leerlingen van 5 tot 8 jaar. Zijn missie? De
inhoud van snacks, picknicks en drankjes in schooltassen verbeteren
door meer in te zetten op Good Food.
Wees de stuwende kracht van dit project dat ook de ouders van de leerlingen sterk wil betrekken, want zij kunnen tenslotte het best zorgen
voor de goede voedingsbalans van hun kinderen. Dit is een mooie gelegenheid om banden te smeden in een gezellige sfeer en elkaars culturele
eigenheden uit te wisselen rond gezond en milieuvriendelijk voedsel.
In dat verband biedt het Jim Wortel-project allerhande leermiddelen om
vlot autonoom te kunnen werken. Elk ervan is aangepast na de feedback
die meer dan vijftig leerkrachten tijdens de testfase van het project hebben gegeven. Elke maand komt Jim Wortel je leermomenten opvrolijken
en hij betrekt ook de ouders actief met een kalender die specifiek voor
hen is uitgewerkt. Een waardevol parcours om met z’n allen - ouders, leerlingen en leerkrachten - af te leggen, met als afsluiter van het schooljaar
een gezellig feestmoment waar Good Food-lekkers centraal staat.
Alle ingrediënten zijn voorhanden om concreet aan de slag te gaan met
de Good Food-strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar
ontdek eerst alles over Jim Wortel in deze brochure, die de algemene
werking van het project beschrijft.
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JIM WORT EL, EEN PEDAGOGISCH
PROJECT WAARIN
GOOD FOOD CENT R AAL STAAT
1/ DE OPDRACHT: DE INHOUD VAN SNACKS, PICKNICKS EN DRANKJES
VOOR KINDEREN VAN 5 TOT 8 JAAR VERBETEREN DOOR MEER IN TE ZETTEN
OP GOOD FOOD
Jim Wortel, een sympathieke wortel met veel fris groen loof, heeft één opdracht: kinderen
van 5 tot 8 jaar (en hun ouders) kennis laten maken met Good Food via snacks, drankjes en
de inhoud van de brooddoos. Wat is Good Food eigenlijk? Dit zijn de zes basisingrediënten
van het Good Food-bord:
•
•
•
•
•
•
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producten afkomstig van lokale teelt;
seizoengebonden fruit en groenten;
vers/huisgemaakt;
porties aangepast aan de eetlust om verspilling zoveel mogelijk te beperken;
een variatie aan eiwitten, met ook plantaardige alternatieven;
voedsel geteeld met respect voor de landbouwers (fairtrade), de dieren en het land
(biologisch).

2/ DE SLEUTEL TOT SUCCES: HET TRIO LEERKRACHT - LEERLINGEN - OUDERS
Op school eten we en kunnen we ook koken, groenten telen en fruit plukken. Er zijn dus
heel wat kansen om het over Good Food te hebben. Maar hoe kunnen we de gezinnen
bewuster maken? Hoe kunnen de ontdekkingen die in de klas worden gedaan, ook invloed hebben op de eetgewoonten thuis? En dit alles op een vriendelijke, niet-oordelende manier... Dit is een heuse uitdaging die Jim Wortel wil aangaan door het trio leerkracht
- leerlingen - ouders in te zetten. Hoe werkt het?

Leerlingen

Fiches met
leeractiviteiten

Uitdagingen
en recepten

Leerkrachten

Ouders
Mogelijke activiteiten
voor gezinnen

• Tussen leerkracht en leerling
In de klas bedenkt de leerkracht het hele jaar door leeractiviteiten rond Good Food,
onder meer aan de hand van maandfiches die in het kader van het project worden
verzonden. Er wordt een verband gelegd tussen deze activiteiten en de leerinhoud
en de vaardigheden in het leerplan.
• Tussen de leerling en de ouders
Thuis wordt met 1 hulpmiddel gewerkt: de "ouderkalender" met maandelijkse
informatie over Good Food, een recept en een uitdaging die kinderen met hun
ouders kunnen aangaan.
• Tussen ouders en leerkracht
Het Jim Wortel-project vormt een goede gelegenheid om een ander soort band
met ouders op te bouwen. Er zijn raadgevingen te vinden in de fiche "De ouders en
hun rol in het Jim Wortel-project" die je daarbij helpen.
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3/ HET GEREEDSCHAP VAN JIM WORTEL
DE KALENDERS
Omdat gewoonten niet van vandaag op morgen veranderen, maar
ook omdat het leren kennen van de dagen van de week, de maanden
van het jaar en de seizoenen deel uitmaakt van het leerplan voor de cyclus
5-8 jaar, zijn de belangrijkste hulpmiddelen van het Jim Wortel-project opgebouwd rond
de schoolkalender.
• Kalender om op te hangen in de klas
Deze klassieke muurkalender is een visuele introductie van Jim Wortel in het klaslokaal.

Al het lekkers
van
Good Food
in mijn
schooltas!
Ontdek de wereld van Jim Wortel
op school en thuis

• Kalender voor de ouders
Elk gezin krijgt een Jim Wortel-jaarkalender. Dat is
een praktisch instrument voor het gezinsleven en
een handige aanwinst voor het project. Elke maand
vinden ouders en hun kinderen er informatie over
Good Food, een recept en een uitdaging.

Bestel de gezinskalender voor de leerlingen in je klas via school@leefmilieu.brussels
(je mag meer exemplaren per leerling bestellen voor nieuw samengestelde gezinnen).
MAANDGEGEVENS
De maandgegevens vormen nuttige aanvullende informatie om je project het hele jaar door
nieuwe impulsen te geven en de behandelde thema’s op allerhande manieren te belichten.
• Fiches met leeractiviteiten
Elke maand heeft een eigen thema en leerfiche. Je vindt er ideeën voor activiteiten, een
recept om in de klas te maken en hulp om het kind-ouderduo te ondersteunen. Dit zijn
slechts voorstellen... het is aan jou om uit te zoeken wat zinvol is voor je leerlingen, wat past
in je programma, wat een aanvulling is of deel kan uitmaken van een bestaande dynamiek.
Genoeg materiaal om over het volledige schooljaar te kunnen spreiden. Alle fiches zijn bij
het begin van het jaar beschikbaar.
• Meer informatie in je mailbox
Elke maand ontvang je een mail vol nieuwe inhoud om je te helpen de volgende stap voor
te bereiden. Het gaat steeds om:
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• De fiche met leeractiviteiten in PDF-versie als geheugensteuntje.
• De maandpagina uit de "ouderkalender" in PDF-versie om de brug te slaan tussen
school en thuis.
• Praktische informatie over het project (groep voor informatie-uitwisseling,
ontmoetingen enz.).
• Het Good Food-nieuws.
TRANSVERSALE FICHES
Deze fiches vullen het project aan met meer gerichte informatie, aanknopingspunten,
hulpmiddelen, tips en advies om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan.
• Ouders en hun rol in het Jim Wortel-project
Ouders dragen in belangrijke mate bij tot veranderingen in eetgewoonten, maar het is
niet altijd makkelijk om ze bij een schoolproject te betrekken. Deze fiche bevat ideeën
die je kunnen helpen om de ouders te bewust te maken en nieuwe contacten met hen
aan te gaan.
• Good Food uitgelegd aan jonge kinderen
Deze transversale fiche wil je leermiddelen geven om de milieuproblematiek te bespreken
met kinderen van 5 tot 8 jaar. Het voorbeeld van eiwitten komt uitgebreid aan bod.
• Good Food, een kwestie van evenwicht (voedsel en milieu)
Ze is visueel, aantrekkelijk en kan in allerhande leeractiviteiten worden ingezet... de voedselpiramide is de basis van alle kennis over voeding. En ze kan je helpen bij de lessen over
voeding die je aan je leerlingen geeft.
• Tutorial - Maak je eigen Jim Wortel
Niets beters dan een mascotte om de nieuwsgierigheid van kinderen te wekken en hun
emotionele band met het project te verstevigen. Volg eenvoudige instructies en breng Jim
Wortel tot leven. Zo wordt hij een echt personage in de ogen van de leerlingen.
• Meer weten
Kinderboeken voor gebruik in de klas, belangrijke documentatie, websites ter referentie...
Je krijgt allerhande pedagogische referenties ter beschikking om de thema’s te verdiepen,
of het nu om algemene of maandelijkse thema’s gaat.
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4. EEN JIM WORTEL-JAAR IN EEN NOTENDOP
Samen met je leerlingen en hun ouders breng je Jim Wortel tot leven in de klas, maar
ook bij de kinderen thuis. Hoe zal het jaar verlopen volgens het ritme van de Good Foodsmaken? Hier is de volgorde van de uit te werken thema’s.

September
Welkom
Jim Wor tel

November
Zero ver spilling,
zero afval

Ok tober
Lokaal en seizoensgebonden : nadruk
op herfstfruit en
-groenten
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December
Zelfgemaakte
bereidingen :
die heer lijke
winter

Januari
Good Food-drankjes

Februari
Veggiesmaken
om te proeven

Maart
Moestuin : steek je
handen in de grond

April
Opfr issing van
Good Food-tips

Mei
Schoolfeest :
Good Food en gezellig

Juli/augustus
Good Food-vakantie :
lang leve
de goede reflexen

Juni
Het jaar door
met Jim Wor tel :
successen
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JIM WORT EL
EN DE GOOD FOOD-ST R AT EGIE
Een kwart van de milieu-impact van elk huishouden in Brussel is het gevolg... van voedsel!
Onze eetgewoonten veranderen, kan dus echt een verschil maken. Op basis van deze
vaststelling heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2015 de Good Food-strategie
ingevoerd, met ambitieuze doelstellingen voor de overgang van het voedselsysteem
naar meer duurzaamheid en veerkracht. Het concept: van de boer naar het bord. Hoe?
• Door de productie en het gebruik te stimuleren van groenten en fruit die lokaal en met
respect voor het milieu worden geteeld.
• Door zelfgemaakte gerechten in de kijker te zetten.
• Door vegetarische alternatieven te stimuleren.
• Door voedselverspilling te bestrijden.
• Door acties op te zetten voor verschillende doelgroepen, waaronder scholen.
DE SCHOOL, EEN KWEEKVIJVER VOOR GOOD FOOD
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eten elke dag bijna 250.000 leerlingen op school
tijdens de speeltijd en de lunch. De school heeft een sterke educatieve missie en is een
plek waar kinderen en jongeren bewust kunnen worden gemaakt van duurzaam voedsel.
Als jouw school verder wil gaan dan bewustwording, kan ze begeleid worden door professionals om de menu’s in de eetzalen te verbeteren en het Good Food-label (https://
goodfood.brussels/nl/contributions/het-good-food-kantine-label) te behalen.
Jim Wortel is een initiatief van Leefmilieu Brussel dat past in de Good Food-strategie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

MEER WETEN OVER GOOD FOOD IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST:
WWW.GOODFOOD.BRUSSELS

10

Geef je les aan 5-8-jarigen en
ben je geïnteresseerd in het project met Jim Wortel?

INFO

Mail
school@leefmilieu.brussels
om het leerpakket te ontvangen

02 775 75 75 · LEEFMILIEU.BRUSSELS

Redactie: Bee-Com - Dies
Leescomité: Roxane Keunings, Delphine Biquet, Fanny Colot, Joëlle Van Bambeke
Illustraties: Adèle Dafflon
Foto’s: p. 2 Getty Images · p. 11 : Basisschool De Stadsmus, Xavier Claes, école de la Marolle, F. Walschaerts
Vormgeving: associationdidees.be
Wettelijk depot: D/2021/5762/01
Verantwoordelijke uitgevers: F. Fontaine & B. Dewulf · Havenlaan 86C/3000 · 1000 Brussel
Gedrukt met plantaardige inkt op gerecycleerd papier

