Links naar instructie-filmpjes over moestuinieren voor scholen en
meerkeuzevragen
Inhoud:
Locatie:
Oppervlakte tuintje:
Tijdsduur:
Datums opnames:
Instructie op filmpje:
Regie en productie filmpje:

Instructie voor het planten van bieten, andijvie, bieten, spitskool en
uien, het zaaien van wortels en het poten van aardappels
Schooltuin Het Hatertshofje (bij Helicon vmbo Nijmegen)
9 m2 (3m bij 3m; duo-tuintje: tuintje voor twee kinderen)
Ongeveer 2 minuten per filmpje
24, 26 maart en 7 april 2020
Esther van Zuilen
Annerie Rutenfrans (Adviesbureau Beleef & Weet)

Er is gekozen voor verschillende soorten gewassen:
Een biet is een knolgewas, andijvie een bladgewas, ui een bolgewas, wortel een wortelgewas,
spitkool een koolgewas en aardappel vormt een apart soort gewas.
Alleen de peulgewassen zijn nog niet vertegenwoordigd. De sperziebonen kunnen pas eind april
gelegd worden.
Hoe plant je bieten?
Videolink https://youtu.be/tAr-jIr_e5E
1. Een bietenknol groeit
A. boven de grond.
B. onder de grond.
C. als zaad.
2. Van een bietenplant eet je de
A. bladeren.
B. stengels.
C. Knol.
3. Gele bietenplanten krijgen gele knollen en hebben
A. gele nerven in hun blad.
B. rode nerven in hun blad.
C. geen van beide.
Hoe plant je andijvie?
Videolink https://www.youtube.com/watch?v=mtAx6by9aX8&feature=youtu.be
4. Andijvie groeit uit een
A. zaadje.
B. bolletje.
C. knolletje.
5. Van andijvie eet je de
A. wortels.
B. bladeren.
C. stengels.
6. De andijvieplant wordt ongeveer
A. 4 centimeter breed.
B. 40 centimeter breed.
C. 400 centimeter breed.

Hoe plant je spitskool?
Videolink https://youtu.be/B9745xzpanQ
7. Van een spitskool eet je de
A. bladeren.
B. wortels.
C. stengels.
8. Een spitskool groeit
A. onder de grond.
B. boven de grond.
C. als zaad.
Hoe zaai je wortels?
Videolink https://youtu.be/Hc2aQZf1N90
9. Wortels groeien
A. onder de grond.
B. boven de grond.
C. als zaad.
10. Wortels moet je dun zaaien omdat
A. anders alle zaden op elkaar liggen.
B. ze niet genoeg ruimte hebben om te groeien.
C. anders de zaden op elkaar liggen en ze te weinig ruimte hebben om te groeien.
Hoe plant je uien?
Videolink https://youtu.be/L52VqgGCnuk
11. Hoe ver plant Esther de plantuien van elkaar?
A. Esther plant de uien 30 cm uit elkaar.
B. Esther plant de uien 20 cm uit elkaar.
C. Esther plant de uien 10 cm uit elkaar.
12. Welk deel van de uienplant is straks eetbaar?
A. De wortel die naar beneden groeit uit het bolletje is eetbaar.
B. De bol die groter groeit met zogenaamde ‘rokken’ is eetbaar.
C. De wortel en de bol zijn beide eetbaar.
Hoe poot je aardappels?
Videolink https://youtu.be/lCYH6zOFcEo
13. Hoe diep poot Esther de aardappels?
A. Esther poot de aardappels op een diepte van 20 tot 30 cm (lengte van 2 pootschepjes).
B. Esther poot de aardappels op een diepte van 10 tot 15 cm (lengte van 1 pootschepje).
C. Esther poot de aardappels op een diepte van 5 cm (lengte van half pootschepje).
14. Waarom is het zinvol dat Esther een stokje bij de gepote aardappel zet?
A. Door het stokje weet ze waar de pootaardappel gaat groeien.
B. Door het stokje ziet de tuin er leuker uit.
C. Door het stokje groeit de aardappelplant beter.
15. Welk deel van de aardappelplant is eetbaar?
A. De stengel van de aardappelplant is eetbaar.
B. De knolletjes die ontstaan uit de bloemen van de aardappelplant zijn eetbaar.
C. De knolletjes aan de uitlopers van de aardappelplant in de grond zijn eetbaar.

