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OPDRACHT 1
Tijdsduur: 15 min . Werkvorm: klassikaal Kinderrecht: recht op
bescherming tegen kinderarbeid / recht op eten en drinken

1. Bekijk het filmpje 'Kristel uit Ecuador maakt chocola'.

2. Bekijk het filmpje 'Mijn vader is chocolatier'.
3. Bekijk het filmpje 'Wat is eigenlijk 'eerlijke' chocola?'
Vraag de leerlingen:

Waarom vinden mensen chocola zo lekker?
Wie van jullie houdt niet van chocola? Waarom niet?
Let iemand wel eens op een keurmerk op de
verpakking van een chocoladereep of hagelslag?
Wat betekent het?

Kijk op samsam.net
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OPDRACHT 2
WERKBLAD: HOE EERLIJK IS JOUW REEP?

Tijdsduur: 25 min. Werkvorm: zelfstandig en met de klas
Ki nderrecht: recht op besc herming tegen kinderarbeid/ het recht op onderwijs
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Lees pagina 4 in Samsam. Bekijk met de klas het filmpje
'Wat is eigenlijk eerlijke chocola?' op samsam.net
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In het filmpje wordt gezegd dat er voor chocola 3 keurmerken
zijn. Alle drie betekenen ze hetzelfde. Omcirkel hieronder de
3 keurmerken voor chocola.
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CHECK

cacao

Check je antwoorden hier.
Weet je wat deze 3 keurmerken betekenen? Omcirkel 1 of meer antwoorden.
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a. Deze chocola is extra lekker.

b.
c.
d.
e.
f.

De boeren die cacao voor deze chocola verbouwen houden rekening met het milieu.
Deze chocola is supergezond.
Er werken geen kinderen op plantages waar de cacao in deze chocola vandaan komt.
De boeren die cacao voor deze chocola verbouwen krijgen genoeg betaald.
In deze chocola zit biologische melk.

Let jij op een keurmerk als je chocola koopt of eet? Waarom wel/ niet? Vul in:
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Kijk op samsam.net
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Bekijk op samsam.net met de klas het filmpje over cacaoboeren in Ivoorkust die voor
het eerst chocola proeven. Bespreek daarna samen:

Een eerlijke reep van 100 gram zou eigenlijk€ 4,- moeten kosten. Toch betaal je dat niet
in de winkel. Wat vind jij: eet jij liever zo goedkoop mogelijke c hoc ola? Of liever eerlijk en
dus duurder? Of hangt het af van wie het betaalt?
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OPDRACHT 3
WERKBLAD: KAN JIJ ER CHOCOLA VAN MAKEN?

Tijdsduur: 15 min. Werkvorm: in tweetallen of zelfstandig
Kinderrecht: het recht op eten en drinken en het recht op spel

Lees pagina 16-17 en pagina 20-21 in Samsam. Bekijk ook het filmpje
'Viktor's vader is chocolatier' op samsam.net. Overal ter wereld zijn kinderen
gek op chocola. Je kunt er verrassende dingen mee maken.

Weet jij uit welke landen deze gerechten met chocola komen?
Vul deze 6 landen in: Zweden, Mexico, Panama, Amerika, Thailand, Spanje.

1. Sprinkhaan met chocola

4. Chokladbollar

Land:

Land:

2. Churros con chocolate

5. Pollo en salsa de chocolate

Land:

Land:

3. Brownie

6. Madun (cacaodrankje)

Land:

Land:
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Chocola maakt heel wat gevoelens los. Wat zijn fabels en feiten over chocola?
Vul in waar of niet waar.
Stelling

WIST JE DAT?
In New York is een
restaurant waar alles
om chocola draait.
Op de menukaart
staat chocolade
fondue en
chocolade-pizza.

Kijk op samsam.net

waar

niet waar

3.' In de 16e eeuw was chocolademelk een
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