
 
 
 
Boerderij-educatie groep 7-8  
 

Ontwerp je eigen melkpak 

 

 
NAAM: 
 
 

Jullie hebben allemaal zuivelpakken van thuis meegenomen. Kies met je groepje twee 
pakken uit en bekijk ze goed.  
 
 

1. Welk pak zou jij wel of niet kopen? Waarom? En als je naar de prijs kijkt? 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Welke van de onderstaande afbeeldingen staan er op jouw pak? 
Kruis deze aan. 
 

       

    

  

Koeien moeten 
minstens 120 
dagen per jaar, 
6 uur per dag 
buiten in de 
wei zijn.  
 
 

Koeien grazen 
in de wei, geen 
kunstmest, 
biologisch 
voer, strengere 
eisen voor de 
stal.   
 

Dezelfde eisen 
als het Eko- 
keurmerk.  
 
En het voer 
moet van het 
eigen bedrijf 
afkomen of uit 
de directe 
omgeving. 
Koeien houden 
hun hoorns, 
melk wordt 
minder 
bewerkt. 
 

Europees biolo
gisch keur-
merk. Dit 
keurmerk staat 
op alle pro-
ducten die in 
Europa ge-
maakt zijn. 
 
Er gelden 
dezelfde eisen 
als voor het 
Eko keurmerk. 
 
 

Staat op 
gezonde 
basisproduc-
ten. Ze bevat-
ten belang-
rijke stoffen 
die je dage-
lijks nodig 
hebt. 

Kenmerk van 
de Dieren-
bescherming 
om diervrien-
delijke pro-
ducten te 
ondersteunen.   
 
De dieren zijn 
diervriendelijk 
gehouden.  
 
Melk met 3 
sterren, is vaak 
biologische 
melk. 

Internationaal 
label voor 
duurzame 
bosbouw. 
 
Het karton wat 
is gebruikt 
voor het 
melkpak komt 
van duurzaam 
gekapte 
bomen 
gemixed met 
gerecycleerd 
materiaal.  
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Kies vijf zinnen uit en schrijf die over van het melkpak.  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sommige zinnen zijn feiten, andere zinnen meningen. 

3. Onderstreep de zinnen die een feit zijn rood.  
4. Onderstreep de zinnen die een mening zijn blauw. 

 
Feit of mening? 
Een feit kun je bewijzen, controleren, opzoeken of onderzoeken. Het is zo. Voorbeeld: 
‘Koeienmelk komt van een koe’. 
 

Een mening is persoonlijk, iemand zegt wat hij ervan denkt. Iemand anders kan het er wel of 
niet mee eens zijn. Het is niet bewezen. Voorbeeld: ‘Ik vind melk lekker’. Om een mening te 
hebben, moet je wel iets van het onderwerp weten. Je moet iets onderzoeken. Je kunt 
bijvoorbeeld geen mening hebben over de smaak van melk, als je het nooit hebt geproefd. 
 

Het is niet altijd duidelijk of iets een mening of een feit is. Bijvoorbeeld: ‘melk is gezond’. Het 
lijkt een feit, maar niet iedereen is het hier mee eens. Sommige mensen zijn allergisch voor 
melk. Je moet soms iets van het onderwerp afweten om te kunnen bepalen of iets een feit of 
een mening is. Op melkpakken staat informatie over de melk en hoe de melk geproduceerd is. 
De fabrikant wil natuurlijk dat mensen de melk kopen en zet er daarom positieve teksten en 
plaatjes op. 

 
 

5. Ontwerp met je groepje je eigen melkpak. En bedenk wat er allemaal op moet 
staan? 

 


