
#vuurvoorflevoland

Een ontbijt zorgt ervoor dat je de dag goed begint. De leerlingen leren in deze 
les wat een goed en gezond ontbijt is. Vervolgens wordt er gekeken naar het 
ontbijtgedrag van de klas. 

Een goed ontbijt is heel belangrijk om je fit en gezond te voelen. Voetballers 
eten iedere ochtend een gezond ontbijt zodat ze genoeg vitaminen en 
mineralen binnen krijgen om er weer goed tegenaan te kunnen. Behalve dat het 
gezond is, is ontbijten ’s ochtends ook gezellig. Samen met je familie aan tafel 
voordat de drukke dag weer gaat beginnen. 

Belangrijk om te melden:
•  Een ontbijt zorgt ervoor dat je darmen weer wakker worden na een nacht rusten. 
•  Als je niet ontbijt wordt je bloedsuiker lager en daarom kun je je minder goed 

concentreren op school 

“Wat moet een goed ontbijt voor kinderen bevatten?” 
• Graanproducten (volkorenbrood, muesli)
• Halvarine of margarine
• Melk en melkproducten (halfvol of mager)
• Vleeswaren (liefst mager)
• Fruit

PART III - ‘GEZOND ONTBIJTEN’

Opdracht: Inventariseren van het 
ontbijtgedrag 

1.  Laat de leerlingen een lijstje
samenstellen ‘wat eet je als
ontbijt’. Na het invullen kun je
samen inventariseren wie wat eet
en drinkt.

2.  Bespreek verschillende gezonde
ontbijtjes (zie onderstaand)

3.  Laat leerlingen met de leerkracht
afstemmen om hier een concept
in te bedenken, door ontbijtjes
met elkaar te delen (foto’s en/of
video’s).

Een filmpje van een selectiespeler van Almere City FC  
met een gezond ontbijt. Daarin de uitleg wat een  
gezond ontbijt inhoudt en waarom dit zo belangrijk is 
om de dag te starten.

www.almerecity.nl
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PART III - ‘GEZOND ONTBIJTEN’

Je begint de dag met een goed ontbijt. Niet zo’n ontbijter? 4 tips die het makkelijker maken:
1.  Neem de tijd om rustig van je ontbijtje te genieten. Als je in een hoog tempo je ontbijt naar binnen werkt proef je

amper wat je aan het eten bent.
2.  Zet de wekker een kwartiertje eerder als het je steeds niet lukt om te ontbijten. Als je houdt van zo lang mogelijk in bed

blijven liggen, maak dan je ontbijt de avond ervoor en leg het in de koelkast.
3.  Als je ’s ochtends niet zoveel trek hebt in een boterham kun je ook proberen of iets anders er wel ingaat, zoals

havermoutpap of yoghurt met muesli en fruit. Eventueel kun je een deel van het ontbijt verschuiven naar het eerste
eetmoment tussendoor.

4.  Heb je écht moeite om ’s ochtends vroeg te eten? Neem je ontbijt dan mee naar school. In de eerste (korte) pauze neem
je dan even de tijd om het ontbijtje tot je te nemen.
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PART III - ‘GEZOND ONTBIJTEN’



1. Welke boter bevat het minste vet?

A. Margarine B. Halvarine C. Roomboter

2. Welke vitamines zitten er in brood?

A. Vitamine B1 en B6 B. Vitamine D en B12 C. Vitamine A en C

3. Wat is belangrijk om te eten bij het ontbijt?*

A. Koolhydraten, want die geven snel energie

B. Vet, want die zorgt voor betere weerstand van het lichaam

C. Eiwitten, want die zorgen ervoor dat je sneller wakker wordt

*Belangrijk om te melden: Uiteindelijk heb je alle ‘energiesystemen’ nodig om te presteren. Dus ook vet en eiwitten. Maar om 

de dag op te starten zijn vooral koolhydraten belangrijk om in de ochtend in te nemen.

4. Wat zit er niet veel in brood?

A. IJzer B. Koolhydraten C. Vet

5. Alles bij elkaar geteld (kneden, rijzen en bakken) duurt het maken van een groot brood …

A. 1 uur B. 45 minuten C. Eén voetbalwedstrijd (90 minuten)

6. Welke kaas is het gezondst?

A. 20+ kaas B. 30+ kaas C. 48+ kaas

7. Volkoren brood wordt gebakken van …

A. Tarwebloem, roggemeel en havermout

B. Volkorenbloem

C. Van meel waarvoor de hele korrel (kern, kiem en zemel) wordt gebruikt

8. Hoeveel procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (zo’n 2000k per dag)

levert een goed ontbijt gemiddeld?

A. 10-15 % B. 5-10 % C. 15-20%

9. Hoeveel sneeën brood moet je per dag eten volgens het

voorlichtingsbureau voor voeding?

A. 1-2 boterhammen B. 3-5 boterhammen C. 6-8 boterhammen

10. Als je niet zo van brood houdt bij het ontbijt, maar wel gezond wilt

ontbijten, wa kun je dan ook eten?

A. Krokante muesli met volle yoghurt

B. Muesli met magere yoghurt

C. Alleen een bakje yoghurt

QUIZ

Klassenontbijt
Organiseren van een klassenontbijt 
op school.
1.  Leerlingen nemen eigen (gezond)

ontbijt mee
2.  Leerlingen nemen voor elkaar een

gezond ontbijt mee
3.  Leerkracht neemt een gezond

ontbijt mee voor de leerlingen



#vuurvoorflevoland

1. Welke boter bevat het minste vet?

A. Margarine B. Halvarine C. Roomboter

2. Welke vitamines zitten er in brood?

A. Vitamine B1 en B6 B. Vitamine D en B12 C. Vitamine A en C

3. Wat is belangrijk om te eten bij het ontbijt?*

A. Koolhydraten, want die geven snel energie

B. Vet, want die zorgt voor betere weerstand van het lichaam

C. Eiwitten, want die zorgen ervoor dat je sneller wakker wordt

*Belangrijk om te melden: Uiteindelijk heb je alle ‘energiesystemen’ nodig om te presteren. Dus ook vet en eiwitten. Maar om de 

dag op te starten zijn vooral koolhydraten belangrijk om in de ochtend in te nemen.

4. Wat zit er niet veel in brood?

A. IJzer B. Koolhydraten C. Vet

5. Alles bij elkaar geteld (kneden, rijzen en bakken) duurt het maken van een groot brood …

A. 1 uur B. 45 minuten C. Eén voetbalwedstrijd (90 minuten)

6. Welke kaas is het gezondst?

A. 20+ kaas B. 30+ kaas C. 48+ kaas

7. Volkoren brood wordt gebakken van …

A. Tarwebloem, roggemeel en havermout

B. Volkorenbloem

C. Van meel waarvoor de hele korrel (kern, kiem en zemel) wordt gebruikt

8. Hoeveel procent van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (zo’n 2000k per dag)

levert een goed ontbijt gemiddeld?

A. 10-15 % B. 5-10 % C. 15-20%

9. Hoeveel sneeën brood moet je per dag eten volgens het voorlichtingsbureau voor voeding?

A. 1-2 boterhammen B. 3-5 boterhammen C. 6-8 boterhammen

10. Als je niet zo van brood houdt bij het ontbijt, maar wel gezond wilt ontbijten, wa kun je dan ook eten?

A. Krokante muesli met volle yoghurt

B. Muesli met magere yoghurt

C. Alleen een bakje yoghurt

ANTWOORDBLAD QUIZ




