
Lekker    werk
Lessen over werken in het slagersbedrijf voor de bovenbouw van het basisonderwijs

EEN LES MET ‘LEKKER WERK’ 
Lekker Werk is een lesproject voor leerlingen van groep 6, 7 
en 8 van het basisonderwijs over het werk van de slager. Deze 
docentenhandleiding met circuitles vormt één geheel met 
de leskrant Lekker Werk en is uitgegeven door de Stichting 
Opleidingsfonds voor het Slagersbedrijf (Sovvb). De leskrant 
bevat korte artikelen over belangrijke aspecten van het werk 
in het slagersbedrijf. De circuitles is hier een uitwerking van.

De leskrant is ook een informatiebron voor leerlingen die een 
spreekbeurt of werkstuk voorbereiden, waarbij de illustraties 
op het werkblad slagersbedrijf kunnen worden gebruikt.

Doe-les
De slager behoort net als de boer, de bakker, de groente-
boer en de molenaar tot een categorie beroepen die met de 
productie en verwerking van voedsel te maken hebben. Deze  
circuitles biedt de leerlingen een kijkje in de wereld van de 
slager aan de hand van werkbladen en opdrachten. 

Voorbereiding
Lees de opdrachten in de circuitles door en kies er vijf of zes 
uit. Houd één opdracht als reserve als een groepje meer tijd 
nodig heeft voor een opdracht. Voor sommige opdrachten 
is aanvullend lesmateriaal nodig, zoals folders en adverten-
ties met vleesaanbiedingen. Laat leerlingen tijdig beginnen 
met het verzamelen. Nummer alle opdrachten en leg er het 
betreffende lesmateriaal bij. Schrijf bij elke opdracht de 
instructies voor de leerlingen op een kaartje. Gebruik hier-
voor de teksten uit deze docentenhandleiding. Deze kunt u 
ook kopiëren en uitknippen.

Introductie
Deel de leskrant Lekker Werk uit en laat de kinderen deze 
lezen ter voorbereiding op de doe-les. De leerlingen mogen de 
krant tijdens de doe-les gebruiken. Bij een aantal opdrachten 
kan de krant van pas komen. Leg de leerlingen uit wat ze bij 
elke opdracht moeten doen en welke route ze moeten volgen. 
Maak groepjes van vier of vijf leerlingen en laat elk groepje 
met een andere opdracht beginnen. Laat de leerlingen telkens 
ongeveer vijftien minuten aan een opdracht werken.

Meer over vlees
Lekker werk gaat over het werk van de slager. Het lespro-
ject kan op specifieke onderdelen indien gewenst verder 
worden uitgebreid en verdiept met lesmateriaal uit het 
lesproject Vlees Van Fok tot Kok. Dit project bevat lesma-
teriaal over onder andere de vleesveehouderij, de soorten 
worst en vleeswaren, vlees en religie, vlees en voeding en 
de bereiding van vlees. Aanvullend lesmateriaal staat op  
www.vleesvanfoktotkok.nl. 

Uitgave van Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf 

Diepenhorstlaan 3, 2288 EW Rijswijk,  
tel: (070) 390 63 65, info@slagers.nl, www.slagers.nl.

www.slagers.nl, 
www.vlees.nl,
www.scholieren.tv 
(Ga naar ‘alle films’ en kies 

vervolgens slagers)

www.slagerzkids.nl

Lekkere links
Op deze websites vind u informatie over vlees, veehouderij, 
voeding en de slagerij die u als docent of uw leeringen of de 
kunnen helpen in maken van de opdrachten.

Docentenhandleiding



1.Slimme slager
Nodig: schrijfpapier, tekenpapier, pen en kleurpotloden.

Schrijf de volgende tekst op een kaartje:
In jullie woonwijk hebben twee slagers een winkel. De laatste 
tijd gaan steeds meer klanten naar slagerij Het Karbonaadje. 
Slagerij Van Worstelen krijgt steeds minder klanten. Jullie gaan 
hem helpen.

A.  Bedenk een reclamekreet voor slagerij Van Worstelen.
B.  Maak een ontwerp voor een poster voor slagerij Van Worstelen. 

Schrijf hier ook de reclamekreet op.
C. Bedenk nog andere manieren waarop slagerij Van Worstelen 

meer klanten naar zijn winkel kan trekken. Schrijf ze op. Denk 
aan een speciale vleesaanbieding of een cadeautje voor de 
klanten.

2. De laatste mode
Nodig: voor elke leerling een strook wit papier van 60 cm lang en 
15 cm breed, voor elke leerling vloeipapier van 30 cm lang en 25 
cm breed, lijm, kleurpotloden of andere materialen om het petje 
te versieren.

Schrijf de volgende tekst op een kaartje:
Hygiëne is heel belangrijk in het slagersbedrijf. Om er extra  
hygiënisch uit te zien, dragen sommige medewerkers een petje. 
Deze petjes zijn meestal wit en dus een beetje saai. Maak stap 
voor stap je eigen petje:

1.  Versier één kant van de lange strook.

2.  Vouw de strook in de lengte in drieën. 
Zorg dat de uiteinden een beetje over 
elkaar heen vallen.

3.  Vouw het vloeipapier in de breedte als 
een harmonica.

4.  Plak één uiteinde van het vloeipapier 
vast in het midden van de lange strook.

5.  Smeer ook de ander kant van de har-
monica in met lijm en vouw de twee 
uiteinden van de lange strook over 
de harmonica zodat het vloeipapier 
vast zit.

6.  Schuif de uiteinden van de lange  
strook in elkaar en trek de harmonica 
een beetje uit elkaar. Zet je petje op.

3. Verschillende meningen
Nodig: schrijfpapier en pen.

Schrijf de volgende tekst op een kaartje:
Lees de interviews met Harriët, Linsy, Hans en Kees in de krant 
Lekker Werk. Kies de baan die jou het leukst lijkt. Vertel in je 
groepje waarom je dat vindt. Je mag elkaar ook vragen stellen. 
De buurman van diegene die aan het woord is, maakt een kort 
verslag van wat er wordt gezegd.

4. Wie doet wat en wanneer
Nodig: twee setjes kaartjes. 

De eerste set met op elk kaartje een taak die in het slagersbedrijf 
moet worden gedaan: vlees in lapjes snijden, vlees kruiden, vlees 
in de toonbank presenteren, afwegen, verpakken, prijzen, klanten 
adviseren, kant-en-klaarmaaltijden bereiden, machines schoon-
maken, de winkel aankleden, leuke acties bedenken, de voorraad 
bijhouden, de administratie doen, werkschema’s maken, nieuwe 
recepten bedenken, de winkel netjes houden, worst maken. De 
tweede set met de functies in het slagersbedrijf: productiemede-
werker, traiteur, verkoopmedewerker, winkelslager. 

Schrijf de volgende tekst op een kaartje:
Op de tafel liggen twee stapels met kaartjes. Leg bij elke functie 
in de slagerij de werkzaamheden die meestal door deze persoon 
worden gedaan. Gebruik de krant Lekker Werk om dingen op te 
zoeken die je niet zeker weet.

5. In de aanbieding
Nodig: voor elk groepslid een folder of advertentie met vlees-
aanbiedingen, schrijfpapier, pen.

Schrijf de volgende tekst op een kaartje:
Bekijk alle reclamefolders en advertenties op de tafel en beant-
woord de volgende vragen:
A. Welke soorten vers vlees zijn er in de aanbieding? Hoeveel is 

het afgeprijsd?
B.  Is overal hetzelfde vers vlees in de aanbieding? Maak een 

lijstje met slagers die vlees in de aanbieding hebben dat 
andere slagers niet in de aanbieding hebben.

C.  Welke slagers hebben gehakt in de aanbieding? Wat kost het 
gehakt? Is er prijsverschil? Let op: Sommige slagers rekenen 
in prijzen per kilo, andere per pond!

D. Heeft de slager alleen vers vlees in de aanbieding of ook 
andere vleesproducten? Welke? 

E.  Bij welke slager zou jij het vlees kopen? En waarom?

6. Maak een collage
Nodig: per groepje ongeveer vijf verschillende folders en adverten-
ties met vleesaanbiedingen, wit vel papier, schaar, lijm.

Schrijf de volgende tekst op een kaartje:
Knip uit deze reclamefolders de vleesaanbiedingen maak er een 
mooie collage van.

7. Werkblad Slagerij
Nodig: voor elke leerling een werkblad, vel papier, schaar, lijm en 
kleurpotloden. De leerlingkrant bevat dit werkblad.

Schrijf de volgende tekst op een kaartje:
Kleur de tekeningen in en knip ze uit. Richt je eigen slagerij in 
door de tekeningen op een vel papier te plakken.

8. Werkblad Werken in het slagersbedrijf
Nodig: voor elke leerling een werkblad en pen.

Schrijf de volgende tekst op een kaartje:
Maak de opdrachten op het werkblad. Als je iets niet weet,  
zoek dan het antwoord op in de leskrant Lekker Werk. 

Opdrachten


