
LESOPZET

Samenvatting
De leerlingen maken kennis met diverse appelrassen en de verschillen hiertussen. 
Tot slot worden er appelbollen gebakken die samen worden opgegeten.

Doelen
• De leerlingen ontdekken verschillen tussen appelrassen wat betreft vorm, kleur en smaak
• De leerlingen (her)kennen verschillende appelrassen
• De leerlingen leren hoe appels verwerkt kunnen worden tot andere producten

Voorbereiding
• Koop enkele appelrassen die veel van elkaar verschillen: Elstar, Jonagold, Granny Smith, Goudreinet, Kanzi, 

Junami, Golden Delicious
• Zorg ervoor dat de appels gewassen zijn
• Appels overzichtelijk klaarzetten
• Appels vlak voor de les voorsnijden (laat de schil eromheen zitten) en in bakjes doen

Materiaal
Voor de docent:
- schilmesje (snij de appels zelf voor)
Voor iedere leerling:
- appelstukjes van elk ras
- een appel
- kleurpotloden
- kleurplaat appel
Per groepje:
- van elk ras een appel
- appelplaten (zie bijlagen) 

Achtergrondinformatie:
Lees het deel met de titel “Ideaal tussendoortje” van de achtergrond-
informatie appel. Meer achtergrondinformatie over de verschillende 
appelrassen kan gevonden worden in de apart bijgevoegde appelkaarten 
in de bijlagen.
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Tijdsindicatie
Totaal: 1 uur en 25 minuten
- Introductie (15 minuten)
- Verwerking (65 minuten)

- Appels proeven (15 minuten)
- Appels kleuren (15 minuten)
- Appels herkennen (5 minuten)
- Appelbollen bakken (30 minuten)

- Afsluiting (5 minuten)



LESVERLOOP

Introductie (15 minuten)
Inleidend gesprek met de klas over appels. Besteed hierbij aandacht aan de volgende punten:
• Wie eet er wel eens een appel? 
• Welke kleur heeft die appel? 
• Weet je de naam van de appel?
• Snoep gezond; eet een appel! Is een appel gezonder dan een koekje?

Tip: Lees het verhaal van Sneeuwwitje voor. Vertel dat we in deze les op zoek gaan naar de appel van Sneeuw-
witje. De appel van Sneeuwwitje zag er lekker uit. Welke appel zou dat geweest zijn? Hoe smaakte die appel?
Welke kleur had de appel? Wat kan er met de appel gebeurd zijn waardoor Sneeuwwitje er zo ziek van werd?

Verwerking (65 minuten)
Appels proeven: klassikaal (15 minuten)
Bij deze opdracht zijn 3 appelrassen nodig die zoveel mogelijk verschillen in vorm, kleur en smaak. Was de
appels. Snij de appels vlak voor de les voor en doe de stukjes per ras in bakjes. Zorg dat alle leerlingen van
elke appel een stukje kunnen proeven. Laat de verschillende appels één voor één proeven (eerst Elstar, dan
Jonagold, etc.). Vraag de leerlingen wat ze van de appels vinden. Is de appel lekker, vies, zoet, zuur, hard,
zacht? Laat de appels op volgorde leggen van zoet naar zuur, hard naar zacht, vies naar lekker.
Welke appel vond de klas het lekkerst en waarom?

Appels kleuren: individueel (15 minuten)
Laat iedere leerling een appel pakken. Geef de leerlingen de appelkleurplaat. Iedere leerling kleurt zijn eigen
appel na. Snij van ieder appelras 1 appel doormidden zodat de leerlingen ook de doorsnede kunnen kleuren.

Appels herkennen: groepjes (5 minuten)
Pak nu de appelplaten. Ieder groepje heeft van elk appelras 1 appel. Laat de leerlingen de appels op de goede
plaat leggen.

Appelbollen bakken: klassikaal (30 minuten)
- Hiervoor heb je nodig:
• Appels
• Schilmesjes
• Appelboor

Ga als volgt te werk:
- Week de rozijnen 5 minuten in heet water
- Meng de rozijnen met kaneel en suiker in de kom
- Schil de appels rondom en boor het appelhart uit. Het is ook mogelijk om de appel goed te wassen en niet 

te schillen.
- Vul het appelhart met het rozijnen mengsel
- Zet de appel op een blad bladerdeeg en bestrooi het geheel met kaneel en suiker
- Vouw een blad bladerdeeg om de appel heen. Strooi nog wat suiker op het bladerdeeg.
- Leg het bakpapier in de oven
- Bak de appelbol in de oven. (± 20 minuten, 200 °C).
- Laat de appelbollen iets afkoelen en dan smikkelen maar!

Afsluiting (5 minuten)
Bespreek de les tijdens het eten van de appelbollen.
- Wat vonden de leerlingen het leukste onderdeel?
- Vonden ze de appels lekker?
- Willen ze wel vaker een appeltje eten als tussendoortje?
- Hang de kleurplaten op in de klas met de appelplaten erbij. 
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• Kom
• Suiker
• Kaneel

• Oven
• Bordjes

• Vorkjes
• Lepel

• Rozijnen
• Bladerdeeg
• Bakpapier
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Goudreinet of Glorie van Boskoop Jonagold

Elstar

Granny Smith

Kanzi

Junami

Golden Delicious


