
 

 

LEVEN VAN DE KOE 

Soms lijken dingen heel vanzelfsprekend. Zo zijn we gewend dat we 

in de supermarkt al ons voedsel kunnen vinden. En dat wij dat er 

elke dag kunnen kopen. 

 

Achter de producten in een supermarkt zit een verhaal. Je kunt bij 

elk product vragen stellen. Dit lesproject gaat over koeien op de 

boerderij en over melkproducten. Hoe wordt boter gemaakt? Lopen 

koeien in de wei of blijven ze op stal staan? Hebben boeren altijd al 

koeien in hun wei gehad? 

 

In deze lessen gaan we aan het werk met wat koeien allemaal voor 

ons doen! 
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Werkbladen 

Werkblad 1: Lang geleden leefde het oerrund 

Werkblad 2: Grote en kleine, witte, bruine en zwarte koeien 

Werkblad 3: Meer dan melk alleen 

Werkblad 4: Steeds meer dezelfde koeien 

Werkblad 5: Het ene koeienbedrijf is het andere niet 
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Leven van de koe – blad 1 

Werkblad 1: Lang geleden leefde het oerrund 
 

Vroeger schreven onze ouders elkaar brieven. Als de ontvanger van de brief ver weg 

woonde, duurde het even voordat hij of zij de brief ontving. Een bericht terug duurde vaak 

weer een hele tijd. Tegenwoordig stuur je een sms’je of een appje.  

En ontvang je vijf tellen later bericht terug. Supersnel dus. 

Een bericht versturen is een voorbeeld. Mensen hebben altijd geprobeerd om dingen 

makkelijker of eenvoudiger te maken. 

 
Vraag: Hoe hebben mensen het zichzelf gemakkelijk gemaakt? 

Verbind hieronder met een lijntje de juiste vakjes links en rechts met elkaar. 

 

Activiteit Vroeger Tegenwoordig 

 
berichten verzenden.............................. postduiven ............................... e-mail / sms / app 

 

kleren wassen houtvuur centrale verwarming 

 

verplaatsen met de hand wasmachine 

 

kamer warm houden te voet of op paard per fiets of auto 

 

 

Eten maken 

Zoals je net gezien hebt, gaan sommige dingen tegenwoordig veel sneller en gemakkelijker 

dan vroeger. 

Dat geldt ook voor het maken van eten. We gebruiken geen kampvuur meer om te koken, 

maar een kookplaat in de keuken. En als je écht snel wilt, heb je de magnetron. 

 

 

Eten kopen 

Ook het voedsel verzamelen gaat veel gemakkelijker dan vroeger. Vroeger moesten de 

mensen op zoek naar voedsel in de natuur. In de tabel links zie je voorbeelden van voedsel 

uit de natuur. 

 

Bijzonder is dat we tegenwoordig nog steeds dezelfde voedingsmiddelen eten. We halen ze 

echter niet meer uit de natuur, maar kopen ze kant-en-klaar in de supermarkt. Wel zo 

handig! Frambozen liggen vers op de fruitafdeling en als jam in het schap met broodbeleg. 

In de tabel zie je een lijntje tussen de frambozenstruik in het bos en frambozenjam.  
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Leven van de koe – blad 2 

Vraag: Probeer van de andere voorbeelden ook te bedenken hoe je die tegenwoordig in de 

supermarkt vindt 

 

Natuur Voedingsmiddel 

Frambozenstruik in bos Frambozenjam 

Hazelnoot (boom in bos)  

Zwijn  

Appelboom  

Oerrund  

Wilde sla  

 

 

Dichtbij huis 

Tegenwoordig hoeven we geen noten en vruchten meer te verzamelen. Ook hoeven we niet 

meer achter dieren aan te jagen. Tegenwoordig gaan we de supermarkt. 

 

Die overgang van het verzamelen naar het karretje in de supermarkt ging natuurlijk niet in 

één keer. 

De mensen zijn begonnen etenswaren dichtbij huis te laten groeien. Zo werden 

frambozenstruiken in de eigen groentetuin gezet. Je plantte een notenboom bij het huis en 

je zette je eigen slaplantjes in de moestuin. 

 

 

Dieren op de boerderij 

Ook dieren ging men in de buurt van de woonplek houden. Dat moet met koeien ongeveer 

zo gegaan zijn. 

1 Vrouwen verzamelden voedsel in het bos (bessen, paddenstoelen). Ze vonden ook wel 

eens een kalfje van een oerrund zonder moeder. 

2 Dat kalfje namen ze dan mee naar hun woonplek. Ze gaven het diertje te eten en te 

drinken. 

3 Het kalfje werd groot. Het was helemaal gewend aan de mensen. 

4 Kinderen moesten vaak op de runderen passen. Ze gingen met de dieren op zoek naar 

plekken waar gras groeide.  
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Leven van de koe – blad 3 

5 Later zetten de boeren een hek of een muurtje om een stukje grond waar veel gras 

groeide. Daar konden de runderen dan grazen: een weiland. 

6 De mensen moesten er wel voor zorgen dat de runderen jongen kregen. Dan had je er 

steeds genoeg jonge dieren.  

 

Tam maken van dieren 

Duizenden jaren geleden hebben mensen de wilde voorouders van de koe tam gemaakt. We 

noemen het dier een oerrund. 

Ook in Nederland leefde het oerrund. Door veranderingen in de natuur en omdat er steeds 

meer mensen kwamen, verdween het dier uit Nederland. Ook elders is het oerrund 

verdwenen. In 1627 werd in Polen het laatste oerrund doodgeschoten. 

 

Oude schilderijen 

Op oude schilderijen kun je nog zien hoe koeien er vroeger uitzagen. De koeien op die 

schilderijen zijn vooral rood en roodbont (rood met wit). Maar je had ook andere koeien met 

mooie namen als blaarkoppen en witruggen. Ook deze dieren zie je op oude schilderijen. 
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Leven van de koe – blad 4 

Vraag: Het tam maken van dieren gebeurde in zes stappen.  

Nummer de stappen hierna in de juiste volgorde, van 1 tot en met 6. 

 

 hekje om grasveld 

 kalfje verzorgen 

 kalfje vinden 

 kalfje wordt koe 

 op zoek naar gras 

 zorgen voor jongen 

 

 

Net als met koeien maakten mensen ook andere dieren tam, zoals schapen, geiten en 

varkens. Ook deze dieren hebben dus wilde dieren als voorouders. 

Trouwens, niet alle dieren waren geschikt om tam te maken. Alleen bij dieren die gewend 

waren bij elkaar te blijven lukte het tam maken. We noemen ze kuddedieren. Dieren die dat 

niet gewend waren, liepen telkens weer weg. 
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Leven van de koe – blad 5 

Opdracht: Maak een strip 

Deze opdracht doe je in viertallen. 

Je maakt samen een strip. In de strip laat je de zes stappen van hierboven zien waarmee 

mensen runderen gingen houden. 

 

Wat heb je nodig 

- papier 

- kleurpotloden of viltstiften 

 

Maak een strip: 

• Bedenk eerst goed hoe je de verschillende stappen wilt uitbeelden in een tekening 

• Verzamel de spullen die je nodig hebt 

• Als je tekst gebruikt in je strip, zorg er dan voor dat je de tekst goed leesbaar maakt 
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Leven van de koe – blad 6 

WERKBLAD 2: GROTE EN KLEINE, WITTE, BRUINE EN ZWARTE 

KOEIEN 
 

Het oerrund was roodachtig bruin van kleur. Later ontstonden hieruit de koeien die we nu 

nog kennen. In het begin waren ze nog roodachtig van kleur. 

 

Omdat de koeien dichtbij huis liepen, gingen mensen ze veel nauwkeuriger bekijken. 

Mensen merkten verschillen op tussen de dieren. 

Bij hun kalfjes zagen ze bijvoorbeeld dit soort verschillen: 

• Een kalfje met een witte streep op zijn rug 

• Een kalf geboren met een zwarte kleur 

• Een kalfje met een paar witte vlekken op zijn rug 

• Een kalfje dat erg mager bleef 

• Een kalfje dat juist erg mollig werd 
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Leven van de koe – blad 7 

Vraag 

Deze opdracht doe je samen met je buurman of buurvrouw. 

Ook jij en je klasgenoten verschillen flink van elkaar. Jij hebt misschien blauwe ogen, en je 

buurman bruine. 

Welke verschillen zie je? Geef in de tabel nog meer verschillen aan 

 

Kenmerk Varianten  

Kleur ogen blauw bruin   

Kleur haar lichtblond donkerbrond   
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Leven van de koe – blad 8 

Koeien verschillen 

Zoals je ziet, kun je bij koeien veel verschillen bedenken. Zo ging het vroeger ook met koeien. 

Sommige koeien hadden handige eigenschappen en andere koeien juist niet. 

 

Je kunt dan denken aan eigenschappen als: 

• Veel of weinig melk geven 

• Agressief of tam zijn 

• Snel ziek of altijd wel gezond 

• Veel vlees of mager 

• Koeien die melk geven en ook een goed stuk vlees 

• Koeien die er mooi uitzien 

 

ls een koe bijvoorbeeld veel melk gaf, maakte een boer de keuze die koe langer te laten 

leven. Zo’n koe kreeg ook meer kalfjes. De kans was groot dat zo’n kalf later net als zijn 

moeder ook weer veel melk gaf. 

Maar ook tussen die kalfjes bestonden weer verschillen. De één gaf net als de moederkoe 

toch net weer méér melk dan de ander. Ook nu kon de boer weer kiezen. Op die manier 

kreeg de boer steeds betere koeien. 

 

 
 Koe A Koe B 

 

Vraag: hierboven zie je koeien met duidelijke verschillen. 

Welke koe zou jij kieren voor de melk? En welke voor het vlees? 

 

Voor de melk kies ik koe  ..............................................................................................................  

 

Voor vlees kies ik koe  ..................................................................................................................  
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Leven van de koe – blad 9 

 
Op deze veemarkt kozen boeren de beste koe uit om ermee verder te fokken Hier zijn onze 

veerassen uit ontstaan. 

 

Boeren in verschillende landen ontwikkelden verschillende koeienrassen. In Nederland 

wilden boeren wilden graag koeien die melk gaven maar ook een goed stukje vlees. 

Rijke mensen wilden graag koeien die ook erg mooi uitzagen. Zij vonden bijvoorbeeld zwarte 

of rode koeien met een witte band om hun buik erg chic. 

 

 

Opdracht: Maak een PowerPoint van een bijzonder koeienras 

Deze opdracht doe je in viertallen. 

Er bestaan allerlei verschillende koeienrassen. 

 

Jij maakt met jouw viertal een PowerPointpresentatie over één van deze rassen. 

• Jullie PowerPoint telt in ieder geval vier dia’s. 

• De PowerPoint moet antwoord geven op de vragen hieronder. 

• Presenteer de PowerPoint aan je klasgenoten. 

 

Wat heb je nodig? 

• computer met PowerPoint 

• internet 
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Ras Groepje 

MRIJ-vee  

Lakenvelder rund  

Groninger blaarkop  

Witrik  

Fries roodbont  

Fries Hollands vee  

Brandrood rund  
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Maak een PowerPoint 
 

• Verdeel de verschillende rassen onder de viertallen. 

 Ga op zoek naar informatie over dat ras. 

  

 De volgende websites zijn handig: 

- Op de website www.szh.nl van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. vind je veel 

informatie over koeien en kippen. Je ziet ook de verengingen die zich met die 

rassen bezighouden. 

- Informatie over het Brandrode rund vind je op 

www.vereniginghetbrandroderund.nl  

- Informatie over de Witrik vind je op www.witrik.nl  

- Informatie over de Lakenvelder vind je op www.lakenvelderrund.nl  

- Informatie over het roodbonte Friese vee vind je op www.roodbontfriesvee.nl  

- Informatie over de blaarkop vind je op: www.blaarkopnet.nl  

- De letters MRIJ staan voor Maas-Rijn-IJsselvee. Informatie over deze koeien vind 

je op www.zeldzamerassen.nl/mrij  

- Op Wikipedia (www.wikipedia.org) vind je ook over koeien heel veel bruikbare 

informatie. Gebruik als zoekterm bijvoorbeeld jullie koeienras. 

- Kijk ook eens op www.koeienrassen/startpagina.nl  Ook hier vind je links naar 

verenigingen die zich met bepaalde koeienrassen bezighouden. Ook vind je hier 

leuke filmpjes over die rassen. 

 

• Zorg dat je de volgende vragen kunt beantwoorden: 

- Welke kleuren heeft een koe van jullie ras?  

- Hoe ziet dier eruit? Bijvoorbeeld: kleur, groot, klein. 

- Waar wordt of werd het dier gehouden?  

- Wat is het belangrijkste product van het ras: melk, vlees of melk + vlees. 

- Of wordt het dier ingezet voor bijvoorbeeld natuurbeheer of iets dergelijks? 

 

• Nog een paar tips: 

- Verzamel mooie afbeeldingen. 

- Bedenk de indeling van de PowerPoint 

- Zorg voor mooie plaatjes. Dus niet te veel tekst en veel goede afbeeldingen! 
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WERKBLAD 3: MEER DAN MELK ALLEEN 
 

Mensen en koeien leven al heel lang bij elkaar. In het Midden-Oosten zijn muurschilderingen 

van 5000 jaar geleden gevonden waar mensen op melkkrukjes koeien melken. Er zijn 

potscherven gevonden met resten van vetzuren uit melk die 7000 jaar oud waren. Zo lang 

geleden werd er dus al melk gekookt! 

 

Maar koeien leverden de boeren meer  

dan melk alleen! 

• Als je een koe slachtte, had je vlees. 

• De mest van het vee diende om akkers vruchtbaar te maken. 

• Van de huid van runderen werd leren schoenen en leren kleding gemaakt. 

 

Samen in één ruimte 

In de middeleeuwen en nog lang daarna leefden mens en dier ’s winters in één ruimte. De 

lichaamswarmte van de dieren hielp mee om de boerderij te verwarmen. 

Pas in de zeventiende eeuw kwam daarin geleidelijk verandering. Meestal kwam er een 

muur tussen het woongedeelte en de stal. En er kwam een kachel in de kamer… 

 

 
Koeien hielpen vroeger mee om de boerderij warm te houden. 
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Melk en nog veel meer 

Nog steeds drinken veel mensen melk van koeien en eten ze rundvlees. Maar koeien leveren 

nog meer, zoals je op de foto’s uit de supermarkt kunt zien. 

 

Vraag 

Op de foto’s hieronder zie je allerlei producten. 

Sommige producten zijn afkomstig van een koe. Schrijf die producten op. Misschien weet je 

zelf nog meer voorbeelden. Schrijf die er ook bij. 

 

 
 

 

 ......................................................................................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

 ...................................................................................................................................................... 
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Voer en smaak 

Om melk te kunnen leveren moet je als koe flink eten. Het voer dat een koe te eten krijgt, 

kan de smaak van de melk veranderen. En daarmee op de smaak van bijvoorbeeld kaas en 

boter. 

Sommige koeien grazen in een bloemrijk weiland of in een natuurgebied. Zij leveren melk en 

vlees met een andere smaak dan koeien die op stal staan. Die laatste koeien hebben pech. 

Ze eten alleen maar krachtvoer, maïs en gras. 

 

 

Koeien op drie verschillende plekken 

Blaarkop in een wei  

met bloemen 

Brandrode rund die in de natuur 

graast en daarbij blaadjes van 

bomen, gras en allerlei kruiden  

eet. 

Koeien die altijd op stal 

staan en alleen 

krachtvoer en kuilgras te 

eten krijgen 

 

Vraag 

Je ziet drie foto´s van koeien. Elke koe staat op een andere plek. 

Als je van de melk van die koeien boter maakt, welke boter zal naar kruiden smaken? 

 

De boter van de koeien . ..............................................................................................................  

 

 .................................................................................................................... smaakt naar kruiden. 

 

 

Boterhammen 

Boter en brood passen bij elkaar. Dat zit in het woord boterham. Want weet je wat 

boterham betekent? Een met boter besmeerd stukje afgesneden brood! 

 

Opdracht: Zelf boter maken 

Je gaat nu zelf boter maken. 

Deze opdracht doe je in tweetallen. 
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Boter maak je van het vet in de melk. We gebruiken bij het boter maken slagroom uit de 

winkel. 

 

Wat heb je nodig? 

• volle slagroom (40%) 

• jampotje met deksel 

• houten lepel 

• botervormpjes 

• spatel 

 

 

Zelf boter maken 

 

1. Doe de slagroom in het jampotje. 

 

2. Roer de slagroom in het jampotje stevig een en weer. Dat roeren heet karnen. Na een 

tijdje roeren zie je klonters ontstaan. Dit zijn de botervlokken. Tegelijkertijd komt er ook 

vocht vrij. Dit vocht giet je af. 

 

Let op: je moet in het potje roeren en nooit het potje schudden! 

 

3. Door rustig te blijven roeren zullen de klonters steeds meer aan elkaar gaan kleven. Het 

zijn een soort boterworstjes. 

 

4. Haal de boterworstjes uit het potje en doe ze in een botervorm. 

Druk het laatste vocht uit de boter in het vormpje door er met een spatel op te duwen. 

 

5. Zet de boter een tijdje in de koelkast. 

En … klaar is de boter! 

 

6. En nu een boterham met je eigen boter! 

(eigenlijk hoeft er helemaal geen beleg op, zo lekker is de boter!) 
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WERKBLAD 4: STEEDS MEER DEZELFDE KOEIEN 
 

Honderd jaar geleden hadden boeren vaak een gemengd bedrijf. Dat wil zeggen dat ze wat 

vee hielden, maar ook gewassen als granen verbouwden. 

De gewassen dienden als voer voor het vee. Omgekeerd diende de mest van het vee als 

meststof voor de gewassen. Daar groeiden die gewassen weer goed op. 

Het stro dat overbleef nadat de tarwekorrels waren geoogst, werd ook weer gebruikt. Op 

dit stro lagen de koeien in de stal. 

 

Later gingen boeren zich meer en meer specialiseren. Sommige boeren richtten zich 

helemaal op de teelt van gewassen. Anderen werden koeienboer. 

De koeienboeren kregen steeds meer koeien. Tegenwoordig heeft een koeienboer wel 

honderd koeien in de wei of in de stal lopen. 

 

Behalve dat een boer steeds meer koeien ging houden, kozen de boeren ook steeds meer 

voor hetzelfde ras. Andere rassen werden steeds zeldzamer. Je kreeg dus steeds meer van 

hetzelfde. Een koeienras dat heel veel melk levert, is de Holstein-Friesian. 

 

 

 

Hoeveel spenen heeft de uier van een koe? 

□ 1 □ 2 □ 3  

□ 4 □ 5 □ 6 
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Dit zijn koeien van het ras Holstein Friesian. Koeien van dit ras leveren héél véél melk. 

 

Vraag 

Per dag kan een koe wel 60 tot 80 kilo gras eten. Van dat gras maakt de koe melk. Een koe 

produceert melk in de uier. Een koe heeft één uier. 

Hoeveel melk levert een Nederlandse koe gemiddeld per dag? Zoek het antwoord op 

internet. 

 

Een koe geeft gemiddeld  ................................................................................ liter melk per dag. 

 

Stel een boer heeft 100 koeien. 

Hoeveel melk leveren zijn koeien per dag samen?  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

Hoeveel pakken melk kun je daarmee vullen? 

 

 ......................................................................................................................................................  

 

Vraag 

Veel mensen drinken elke dag melk. 

Kruis aan je met het drinken van melk binnen krijgt. 

□ eiwit □ vet 

□ vocht □ suiker 

□ kalk 
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Opdracht: Maak een cartoon 

Deze opdracht doe je in tweetallen. 

Dankzij de koe kunnen we net zoveel melk drinken als we willen! 

Maak een cartoon waarin je je waardering voor het werk van een koe zien. 

 

Wat heb je nodig? 

• Papier 

• Potloden, viltstiften 

 

 

Maak een cartoon 

• Bedenk eerst goed wat je wilt uitbeelden. 

• Verzamel de spullen die je nodig hebt. 

• Als je tekst in je cartoon gebruikt, zorg dan dat die tekst goed leesbaar is. 

 



 

 

LEVEN VAN DE KOE 

Leven van de koe – blad 19 

WERKBLAD 5: HET ENE KOEIENBEDRIJF IS HET ANDERE NIET 
 

Het ene koeienbedrijf is het andere niet. De ene boer kiest voor een bedrijf met alleen 

koeien, de andere boer heeft bijvoorbeeld koeien en een camping ernaast. 

Bovendien heeft een koeienboer met allerlei verschillende klanten te maken. Die klanten 

willen allemaal wat anders: goedkope melk, meer aandacht voor bijvoorbeeld 

dierenwelzijn of natuur enzovoort. 
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Iedere koeienboer zal zijn bedrijf op eigen manier laten draaien. 

Zo zijn allerlei soorten bedrijven ontstaan: 

1 bedrijven met veel koeien, voor vlees 

2 bedrijven met veel koeien, voor melk 

3 bedrijven met koeien voor vlees en melk 

4 bedrijven met vee en gewassen 

5 bedrijven waar naast vee en gewassen ook mensen welkom zijn, zoals leerlingen die 

eens komen kijken 

6 bedrijven waar naast vee en gewassen ook mensen welkom zijn, zoals mensen die zorg 

nodig hebben 

7 bedrijven die koeien houden en er heel erg op letten dat de koeien zich prima voelen 

8 bedrijven die erg op milieu letten 

9 Bedrijven die zorg willen dragen voor natuur 

 

 

Vraag 

Boeren houden koeien op verschillende manieren. Hierboven staan allerlei soorten 

bedrijven. Wat vind jij het beste bedrijf? 

Zeg erbij waarom je dit antwoord geeft. 

 

Mijn voorkeur heeft bedrijf  .........................................................................................................  

 

Ik kies voor dit soort bedrijf omdat ..............................................................................................  

 

 ......................................................................................................................................................  

 

 

Wat hoort bij welk bedrijf? 

Je kunt je voorstellen dat bij elk soort koeienbedrijf een bepaald koeienras beter past. Het 

ene ras is meer geschikt voor het produceren van melk, het andere meer voor vlees 

enzovoort. 

Boeren zullen natuurlijk het ras kiezen dat het best bij hun bedrijf past. 

 

Vraag 

Deze vraag beantwoord je klassikaal. 

Hieronder zie je links in de tabel de verschillende koeienbedrijven staan. Onder de tabel zie 

je woorden die je aan een of meer bedrijven kunt koppelen. 

Ga met je hele klas na welk woord bij welke soort bedrijf hoort. Vul die termen in de tabel in. 
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Bedrijfstype Kenmerken Koeienrassen 

Bedrijven met veel koeien, voor 

vlees 
  

Bedrijven met veel koeien, voor 

melk 
  

Bedrijven met koeien voor 

vlees en melk 
  

Bedrijven met vee en gewassen   

Bedrijven waar naast vee en 

gewassen ook mensen welkom 

zijn, zoals leerlingen die eens 

komen kijken 

  

Bedrijven waar naast vee en 

gewassen ook mensen welkom 

zijn, zoals mensen die zorg 

nodig hebben 

  

Bedrijven die koeien houden en 

er heel erg op letten dat de 

koeien zich prettig voelen 

  

Bedrijven die erg op het milieu 

letten 
  

Bedrijven die zorg willen 

dragen voor natuur 
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Welk woord past bij welk bedrijf? 

• Veel koeien 

• Koeien voor vlees 

• Koeien voor melk 

• Kalfjes gaan meteen apart in eigen hokjes 

• Koeien voor vlees en melk 

• Naast weiland heeft de boer ook akkers met mais, bieten of graan 

• Scholieren  

• Ontvangstruimte  

• Lesmaterialen  

• Melkmachine 

• Gehandicapten  

• Weiland met alleen gras 

• Koeien en kalveren lopen bij elkaar 

• Weiland met gras en kruiden 

• Ruime stal 

• Koeien kunnen naar buiten 

• Stro op de vloer 

• Bloemrijke slootkanten 

• Bomen langs weiland 

• Koeien blijven op stal 

• Mest wordt snel weggewerkt 

• Op dak van stal zonnepanelen 

 

Misschien weet je zelf nog woorden die bij een of meer bedrijven passen. 

 

Vraag: 

Toen je werkblad 2 maakte, heb je kennisgemaakt met een aantal koeienrassen. Welk ras of 

welke rassen passen bij welke bedrijven? Vul de rassen ook op de tabel in. 

Je hoeft niet perse één ras bij elk bedrijf te noteren. Bij sommige bedrijfstypen passen meer 

rassen. 
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Opdracht: Maak een poster 

Als de klassikale opdracht is afgerond, verdeel je de soorten bedrijven over groepjes van vier 

leerlingen.  

Elk groepje maakt een A3-poster waarop het bedrijf wordt toegelicht. Je kunt teksten 

maken, maar je kunt natuurlijk ook foto’s, plaatjes of zelfgemaakte tekeningen gebruiken. 

Als iedereen klaar is, hangen jullie de posters naast elkaar. 

 

Wat heb je nodig? 

• A3-papier 

• potloden/viltstiften 

• plaatjes, tekeningen, foto’s uit tijdschriften 

• computer met internet 

 

 

Maak een A3-poster 

• Bedenk eerst goed wat je wilt laten zien. Wat je nu mooi vind op een koeienboerderij. 

Gebruik daarvoor de uitkomsten van de klassikale opdracht. 

• Verzamel spullen die je nodig hebt. 

• Zorg dat eventuele tekst goed leesbaar is. 
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