5e & 6e
leerjaar

Educatieve pakketten
Combineer een bezoek aan het Joblabo Voeding met een educatief pakket. Duurtijd hiervan
bedraagt 1u à 1u30. Educatieve pakketten kunnen parallel met een bezoek aan het Joblabo
Voeding aangeboden worden. Op die manier gaan tot 2 keer 25 leerlingen tegelijkertijd
aan de slag.

De Zintuigenfabriek
Via een interactieve en experimentele quiz wordt getest
welke groep over de beste zintuigen beschikt. De leerlingen
ondervinden spelenderwijs het belang van de verschillende
zintuigen en leren hoe de voedingsproducenten daar
op inspelen.

1e & 2e
graad
secundair

Praktisch
Bezoek mogelijk op schooldagen na reservatie:
Joblabo Voeding
• duurtijd ± 1u30
• max. 25 leerlingen
• €35 per groep
Educatieve pakketten
• duurtijd ± 1u30
• max. 25 leerlingen
• €50 per groep
Combi Joblabo Voeding + educatief pakket
• duurtijd max. 3u
• max. 50 leerlingen
Locatie: Huis van de Voeding, Spanjestraat 141 - Roeselare

Test je talent voor de voedingsindustrie
Tijdens korte workshops simuleren leerlingen de belangrijkste functies uit de voedingsindustrie. Een ideale gelegenheid
om voor zichzelf uit te maken of deze sector ook voor hen een
toekomst kan bieden.

Eet je gezond

Met de financiële steun van

Leven, de Voedingsdriehoek en de Bewegingsdriehoek.

Ceci n’est pas une frite

van de aardappel van grond tot mond.

Contact
info@joblabo.be
Spanjestraat 141, B-8800 Roeselare

www.joblabo.be

Reserveren via
info@joblabo.be

Ontdek de wondere wereld
van de voeding in het
Joblabo Voeding

Partners van het Joblabo Voeding

Een interactieve quiz laat de leerlingen nadenken over de
inhoud en de nuances van gezonde en evenwichtige voeding.
Dit pakket is gebaseerd op de aanbevelingen van Gezond

Met behulp van informatie uit boeken, folders, magazines…
lossen leerlingen allerhande vragen op over de verwerking

Meer info op

Meer info en activiteiten via
www.academievoordetoekomst.be

Voeding:

meer dan alleen eten

Een bezoek aan
het Joblabo: meer dan fun

Wat is duurzame voeding? Waar ter wereld vind je onze
Belgische voedingsproducten? Hoe kom je van een
suikerbiet tot een suikerklontje en welke beroepen komen
hierbij aan te pas? Wat zijn jouw talenten? Ben je gek van
techniek of beschik je over commerciële flair? Dit en nog
veel meer ontdek je in het Joblabo Voeding!

Na een korte introductie door een ervaren begeleider gaan
je leerlingen zelfstandig op ontdekkingstocht. Met een tablet
in de hand leggen ze hun eigen parcours af. Ze spelen
verschillende beroepengames, krijgen toegang tot een schat
aan informatie over voeding en de voedingsindustrie en testen
hun kennis aan de hand van quizvragen.

Van rondrijden met een heftruck tot producten aankopen
op de veiling. In het Joblabo Voeding kan je proeven… van beroepen.

Hun tablet registreert alles en bezorgt hen na afloop een
persoonlijk competentierapport: wat zijn hun talenten en in
welke beroepen kunnen ze met deze talenten aan de slag?

Filmpjes, smart
games, interactieve
kaarten, quizvragen…
Met een gezonde
dosis fun steek je
heel wat op!

