
  

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Leerling - informatie 

China      
- Nederlandse en Chinese eetgewoontes -  

Inleiding 

Jij vindt het vast heel normaal dat je drie keer per dag goed eet: eerst het 

ontbijt, dan de lunch en als afsluiting een diner. Je vindt het vast ook heel 

normaal om met mes en vork te eten. Op een verjaardag verwacht je 

lekkere hapjes en chips, je zou het misschien vreemd vinden als je geen 

taart krijgt. Maar… is dat in andere landen ook wel zo? Of gaat het daar 
misschien nét even iets anders? Daar leer je vandaag meer over. 

Veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis, 

het eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het 

‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als 

een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is 

waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude 

Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat 

Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd 

en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede 

Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en 

bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang, 

maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel. 

Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te 

maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel 

moslim en een klein aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 

 

Religieuze plaatsen 

Eetgewoonten 

Jij kunt vast iets noemen wat jij belangrijk vindt tijdens de maaltijd. Dat 

komt misschien wel overeen met wat je broertje of je zusje belangrijk 
vindt. Maar zou je in een ander land wonen, dan zou je heel andere 

dingen belangrijk vinden! Daar gaan we samen naar kijken.  

 

Wat weet jij over Nederlandse eetgewoonten? 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Maar… stel je eens voor dat jij in China woont. Dan eet je helemaal niet 

met bestek! Dat kan je je vast niet goed voorstellen, omdat wij gewend 

zijn om met bestek te eten.  

Wat weet jij van Chinese eetgewoonten? 
 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Chinezen - en vooral de zuiderlingen - eten ook werkelijk álles: 
inktvis, kippenpootjes, eigenlijk alles wat vier poten heeft werken ze 

naar binnen. (Behalve tafels en stoelen )  

Wat wil jij het liefst: gewoon de standaard maaltijden of zou jij graag 

bijvoorbeeld inktvis eten? En waarom? 

 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 
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Groep 6-8 

Colofon 

 Zou jij 
graag met 

stokjes 

eten? 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:LocationIsrael.svg


een  

 

 

 China. Je doet er ruim een halfjaar met de boot over, dat deed Hudson 
Taylor. Wat zou jij doen op zo’n reis? 

 

 
 

Wist je dat… 

 …  de Chinezen 

noedels of rijst eten 

als ontbijt ? 
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Vooraf  

 

Welk thema vinden we belangrijk, waar leggen we de nadruk op? 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Welke kleuren gaan we vooral gebruiken? 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Wie gaat wat doen? (Bijv.: Informatie verzamelen, plaatjes zoeken, etc.) 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Wat vinden we nog meer belangrijk? 

…………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Hebben jullie alles ingevuld? Maak dan een schets op een wit 

papier. Verwerk hierin jullie ideeën. Voordat je de echte poster 

mag maken, laat je dit eerst goedkeuren door je juf of meester. 

 

Veel succes! 

Wat ga je deze les doen? 

Jullie gaan in viertallen een poster maken over Chinese of Nederlandse 

eetgewoontes (dat bepaalt je juf of meester). Maak er een schitterende 

poster van, met veel leuke weetjes en feiten. Zorg ervoor dat het een 

aantrekkelijke poster is! 

 

Hoe ga je het aanpakken? 

Je gaat in viertallen de poster maken. Een goede samenwerking is dus 

ontzettend belangrijk. Maak samen goede afspraken, en zorg ervoor dat 

jullie alle vier evenveel doen. Denk aan de volgende punten: 

- Maak eerst een schets. Na goedkeuring van je juf of meester mag je 

pas aan de echte beginnen. 

- Welk thema vind je belangrijk? Richt je vooral daar op. 

- Orden je informatie, zorg ervoor dat je alleen belangrijke informatie 

gebruikt. 

- Welke kleuren wil je gaan gebruiken? Maak er een mooi geheel van. 

 

Ga snel aan de slag, zorg ervoor dat jullie poster heel speciaal en 

bijzonder wordt! Zorg voor een nette opmaak, goede tekst en mooie 

plaatjes.  

 

Succes! 

Wist je dat… 

… Chinezen 

gemiddeld drie 

keer per dag warm 

eten? 
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