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In dit thema... 
heb je ontdekt hoe chocolade wordt gemaakt en in de supermarkt terechtkomt. Op het leerblad vind je een samenvatting van het thema. Op dit blad vind je nog eens alle belangrijke 
begrippen op een rijtje: een verzameling van de woordenlijstjes die ook op je werkbladen staan. 
 

Les 1: Op chocoladejacht Les 2: Eerlijke chocolade 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht hoeveel supermarkten er in 
jouw buurt zijn. Je hebt bekeken wat een reep 
chocolade bij de verschillende supermarkten kost. 
Je hebt de winkels op een rijtje gezet van 
goedkoop naar duur. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt gekeken en geluisterd naar de verhalen 
van Max en Kwako. Je hebt nagedacht over de 
manieren waarop chocolade wordt gemaakt. Je 
hebt onderzocht hoeveel boeren verdienen met 
het werken op een cacaoplantage. 

        

 
afgelegen gebied  – Plek ver van de bewoonde wereld waar weinig mensen 

wonen. 
dichtbevolkt  – Waar veel mensen dicht bij elkaar wonen. 
dunbevolkt  – Waar bijna geen mensen wonen. 
product  – Iets wat iemand heeft gemaakt. Brood bijvoorbeeld is een 

product van de bakker. 
voedsel  – Ander woord voor eten. 

   
eerlijke handel  – Als de boer voldoende betaald krijgt voor de grondstof die hij 

produceert. 
fabriek  – Groot gebouw met machines. In een fabriek worden van 

grondstoffen producten gemaakt. 
Fair Trade  – Engels woord voor eerlijke handel. 
grondstof  – Onbewerkt materiaal waarvan producten worden gemaakt. 

Cacaobonen zijn de grondstof voor chocola.  
product  – Hier: iets dat gemaakt is van iets anders. Het product chocolade is 

bijvoorbeeld gemaakt van cacao, cacaoboter en suiker. 
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Les 3: Cacao op reis Les 4: Zwemmen in afval 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht waar op de wereld 
cacaobonen groeien. Je bent op zoek gegaan naar 
de snelste en de goedkoopste manier om 
cacaobonen van de plantage naar de fabriek in 
Nederland te vervoeren. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht wat voor afval er ontstaat bij 
het maken en eten van chocolade. Je hebt 
verschillende meningen over het omgaan met 
afval besproken. 

        

 
binnenvaartschip  – Schip dat goederen vervoert over rivieren en kanalen. 
brandstof  – Middel dat energie levert om bijvoorbeeld een motor te laten 

draaien. Voorbeelden zijn olie, diesel, benzine, gas en hout. 
containerschip  – Schip dat grote containers vervoert, speciaal bedoeld voor het 

vervoer van goederen over zee. 
goederentrein  – Trein voor het vervoer van alles, behalve mensen. 
grondstof  – Onbewerkt materiaal waarvan producten worden gemaakt. 

Cacaobonen zijn de grondstof voor chocola. 
haven  – Ligplaats voor schepen. 
product  – Iets wat iemand heeft gemaakt. Brood bijvoorbeeld is een 

product van de bakker. 
vervoermiddel  – Machine waarmee je personen of goederen kunt vervoeren, 

zoals een auto, een vliegtuig of een schip. 

   
duurzaam  - Zorgvuldig omgaan met natuur, milieu en grondstoffen 

zodat de aarde schoon blijft en er in de toekomst 
voldoende grondstoffen en energiebronnen zijn voor 
mensen en dieren om van te leven. 

fabriek  - Groot gebouw met machines. In een fabriek worden van 
grondstoffen producten gemaakt. 

recyclen  - Materialen opnieuw gebruiken. 
gescheiden inzamelen  - Afval gesorteerd op materiaal ophalen: glas, papier, 

GFT, plastic… 
milieu  - Omgeving (dus natuur: land, water, lucht). 
product  - Iets wat iemand heeft gemaakt. Brood bijvoorbeeld is 

een product van de bakker. 

 
 


