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Van Snot tot Prot

Voorwoord
Het educatief pakket ‘Van Snot tot Prot’ biedt via de onbeleefde facetten van het menselijk 

lichaam een heleboel informatie over dat lichaam aan. Informatie die bijna ongemerkt 
mee naar binnen glipt, terwijl de kinderen hun fascinatie voor het afstotelijke mogen 

botvieren. 

Het pakket kan ingezet worden tijdens de lessen wetenschap en techniek.  Voor 
kinderen (en leerkrachten) die meer willen weten, zijn er ook nog de boeken 
“Van Snot tot Prot, de (onbeleefde) wetenschap van het menselijk lichaam” en het 

“Van Snot tot Prot Experimenteerboek”, verkrijgbaar in de boekhandel en bij 
Technopolis®.

Dit pakket bevat twee keer twee experimenten of opdrachten 
rond de werking van het menselijk lichaam. Aan de hand van 

een doe-kaart voeren de leerlingen stap voor stap ieder experiment 
uit. Ze krijgen daarbij ook achtergrondinformatie aangereikt 
om te begrijpen wat er gebeurt. Voor u als leerkracht is extra 

achtergrondinformatie met enkele didactische tips toegevoegd. 
De doe-kaarten kunnen meteen uitgeprint worden voor gebruik 

in de klas. Achteraan dit educatief pakket staat een overzicht van de 
eindtermen (geldig vanaf september 2015) die het lespakket mee kan 

helpen realiseren.

Op de website www.technopolis.be vind je onder de rubriek “leerkrachten” 
nog andere educatieve pakketten die je kan gebruiken in de klas. Op 

die  website staat nog meer nuttige informatie. Je vindt er onder meer een 
overzicht van alle opstellingen in Technopolis®, met telkens een beschrijving, de 

tekst van het label dat bij de opstelling staat, plus extra wetenschappelijke 
achtergrondinformatie bij het onderwerp van de opstelling. Je vindt er 

ook nog meer experimentjes die je met de klas kan doen – of die de 
leerlingen zelf vanachter de  computer kunnen doen. En een heleboel 
extra educatief materiaal rond andere onderwerpen die in de klas aan 
bod komen.

Wij wensen jou en je leerlingen veel doe-plezier met dit wetenschappe-
leuke pakket!
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Doe-kaart
Geef gas!

Na een stevige hap heb je wel eens een opgeblazen gevoel in je buik. Je voelt iets  
bewegen ... En daar komt ie: BURP! Een flinke stoot niet al te frisse lucht wringt zich 
met een fraai geluid naar buiten.

Wat ga je onderzoeken?
Hoe ontstaat een boer?

Wat heb je nodig?
Een grote ballon
Bakpoeder
Azijn
Een trechter

Aan de slag
1 Stop de trechter in de opening van de ballon.
2 Giet, via de trechter, een zakje bakpoeder in de ballon.
3 Giet er  een scheutje azijn bij. Er ontstaat gas!

4 
Knijp de ballon dicht met je vingers.

5 Laat af en toe eventjes los, en probeer een zo 
mooi mogelijke boer te laten klinken.

Verklaring
De ballon is je maag. De trechter is je mond en 
je slokdarm. Het bakpoeder stelt je eten  
voor. De azijn is je maagzuur. Als er eten in je 
maag komt, begint je maag maagzuur te maken, 
om dat eten te verteren. Bij dat verteren ontstaat 
gas. Bovendien komt er ingeslikte lucht in je 
maag terecht. En gas van de belletjes in je 
spuitwater. Je maag laat wel eten en drinken 
naar binnen, maar normaal laat ze niets terug 
naar omhoog. De ingang van je maag - de 
onderkant van je slokdarm - is dichtgeknepen 
door een sluitspier. Maar als de druk van 
het gas in je maag maar blijft stijgen, 
moet die spier lossen. De ingang gaat 
open en een bel gas ontsnapt, langs je 
slokdarm terug naar omhoog: BURP!

Weetjes
• Een koe boert dagelijks twee koelkasten vol.
• Jij boert zo’n vijftien keer per dag.
• Als je je tanden op elkaar houdt als er een boer 

omhoog komt, dan komt hij langs je neus naar 
buiten.
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Extra opdracht
Geef gas!

Als je maag te veel zuur maakt, kan dat pijn doen. De apotheker heeft middelen om je 
maagzuur onschadelijk te maken. Hier zie je ze aan het werk.

Wat ga je onderzoeken?
Wat doen maagzuurtabletten?

Wat heb je nodig?
Sap van gekookte rode kool
Water
Azijn
Twee glazen
Een koffielepel
Een maagzuurtablet

Aan de slag
1 Als je het rodekoolsap zelf maakt, giet dan kokend water over fijngesnipperde rode kool en 

laat een half uur trekken. Het resultaat is een blauw-paarse vloeistof. Als je er een zuur bij 
doet wordt die rood (probeer maar met wat azijn of citroensap).

2 Vul de glazen voor de helft met water.
3 Doe er drie koffielepeltjes azijn bij.
4 Voeg voldoende rodekoolsap toe tot je een helderrode kleur ziet.
5 Leg nu - voorzichtig - het tablet in het glas.
6 Verandert de kleur?

Verklaring
Maagzuurtabletten bevatten stoffen die reageren met zuur. Het zuur wordt daarbij opgebruikt 
en het eindresultaat is een zout. Daar kan je lichaam beter tegen. Je kunt zien dat het zuur 
opgebruikt wordt, omdat de rode kleur van je rodekoolsap verdwijnt. Het sap krijgt zijn 
‘neutrale’ kleur terug. 

Je maag dient om je voedsel te verteren. Je hebt dat voedsel al fijngekauwd met je tanden, en 
je speeksel heeft het suiker erin al gedeeltelijk vrijgemaakt, maar er is nog werk aan. Je maag 
kneedt het voedsel, maar alleen daarmee komt ze er niet. Ze maakt  maagzuur om je eten 
helemaal kapot te maken, tot stoffen waar je darmen weg mee weten.
Maagzuur is een bijtend goedje, en dat voel je als het per ongeluk in je slokdarm terecht komt, 
bij een boer of wanneer je overgeeft. (Je maag zelf kan er tegen.) Er zijn gelukkig veel stoffen 
die zuur de baas kunnen (die heten basen, echt waar). Sommige van die stoffen zijn niet giftig, 
en die kun je eten als je last hebt van maagzuur.
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Didactische tips
Sta, voordat je met de proefjes begint, samen al eens stil bij de maag en de spijsvertering. Weten de  
kinderen waar hun maag ligt? Hebben ze er wel eens last van gehad? Welk voedsel verteert moeilijk? 
Wanneer hebben ze een opgezwollen gevoel? 

Heeft er iemand zo’n Spaanse wijnzak? Die is gemaakt van een geitenmaag. De vorm komt goed  
overeen met die van een mensenmaag.

Is boeren beleefd? Wat moet je dan doen als er toch een komt? Vertel hen dat boeren, net als  
winden, dan wel sociaal niet geaccepteerd worden, maar dat ze tegelijk onvermijdelijk zijn.  
Ze horen bij een gezond lichaam.

Als de leerlingen de sociale normen rond boeren hypocriet vinden, wijs hen er dan op het erom gaat respect 
te betonen voor andere mensen, en hen niet meer dan echt noodzakelijk te confronteren met onaangename 
geuren en geluiden. Sommige beleefdheidsvormen mogen bizar lijken, maar er zit bijna altijd een vorm  
van consideratie achter.

Zijn er kinderen die op commando kunnen boeren door eerst lucht in te slikken? (Zorg wel dat  
het concert niet uit de hand loopt.)

Proeven altijd eerst zelf uitproberen! 

De proefjes kunnen nogal kliederig zijn. Demonstreer de handelingen vooraf. Zorg dat de  
azijn in kleine flesjes zit. Voorzie poetsmateriaal en maak op voorhand afspraken dat de vervuiler 
schoonmaakt. Stel in elk groepje een poetsmeester aan, die toekijkt wie morst, en de schuldige laat opruimen.

Probeer de kleurreactie ook eens uit met bakpoeder in plaats van een maagzuurtablet. Dat werkt ook! 
Maagzout en bakpoeder zijn eigenlijk hetzelfde (toch het hoofdbestanddeel: natriumbicarbonaat -  er 
zitten vaak nog wel wat hulpstoffen bij die voor de twee toepassingen verschillen). De reactie van 
natriumbicarbonaat met zuur produceert een gas. Bij bakpoeder gaat het om het gas, dat bellen maakt in het 
brood. Bij maagpoeder gaat het erom dat het zuur opgebruikt wordt. Dat je moet boeren door het gas, neem 
je er dan graag bij. (Terloops: het gas is koolstofdioxide, hetzelfde gas dat wij uitademen en dat zorgt voor de 
belletjes in frisdrank, bier en schuimwijn. En in brood.)

Zijn er kinderen die maagtabletten in huis hebben? Een lesje verantwoord omgaan met geneesmiddelen kan 
hier geen kwaad. Nodig eventueel een apotheker uit, die vertelt over zijn beroep, en over geneesmiddelen en 
hun effecten. Chemische reacties zijn ook een deel van dat beroep, dus de apotheker kan ook de proef met de 
indicator begeleiden.

Is het ze al opgevallen dat ze van frisdrank moeten boeren? Hoe zou dat komen? (gas)
Kennen ze nog dingen waarvan je moet boeren? (cola, bier, limonade, spuitwater, schuimwijn, 
veel en vet eten, praten onder het eten, snel eten)

Is het ze al opgevallen dat met een oprisping soms ook de geur naar boven komt van iets dat ze  
voordien hadden gegeten: uien, look, ... Dat voedsel heeft hun maag dus nog niet verlaten.

Wie heeft er al ‘het zuur’ gehad, toen maagzuur mee omhoog kwam?

Chemisch gezien is maagzuur waterstofchloride, ook bekend als zoutzuur. Demonstreer hoe krachtig 
maagzuur is, door in een flesje sterk zoutzuur een stukje zink te droppen. Dat wordt aangevreten en geeft 
belletjes (waterstofgas, brandbaar). Of strooi er wat verpulverd marmer in. Dat lost op, eveneens met belletjes 
(kooldioxide deze keer). Maagzuur/zoutzuur kun je ook gebruiken om een arduinen vensterdorpel weer 
schoon te krijgen. Het vreet dus zowel metaal als steen aan.
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Achtergrondinformatie
Spijsvertering is een lang proces, dat begint in je mond. Je kauwt het voedsel 
fijn, en mengt het met speeksel. Speeksel stelt suikers vrij (uit zetmeel), die 
al via je verhemelte je bloed ingaan. Goed en lang genoeg kauwen is dus 
nodig voor een goede vertering. In je maag wordt het voedsel enkele 
uren gekneed, en gemengd met maagzuur (waterstofchloride, 
HCl, zoutzuur) en enzymen zoals pepsine en lipase. Die 
beginnen aan de chemische afbraak. Vervolgens schuift de 
voedselbrij je dunne darm in, waar er gal bijkomt om de 
vetten op te lossen, plus weer een reeks nieuwe enzymen. 
De zure brij wordt nu basisch gemaakt, zodat de chemische 
afbraak via andere reacties verder kan gaan. Vetten, 
eiwitten en zetmeel worden afgebroken tot hun 
kleinere bouwstenen. Een onmisbaar deel van het 
afbraakwerk wordt door darmbacteriën gedaan. 
Moleculen die voldoende ver zijn afgebroken, gaan 
door de darmwand het bloed in. Het onverteerbare spul schuift 
verder naar de dikke darm, waar het eveneens verschillende uren 
blijft. In de dikke darm tenslotte  wordt er vooral water uit gehaald. 
Na ongeveer een dag verlaten de restanten je lichaam. Zowat de 
helft van die uitwerpselen bestaat uit dode darmbacteriën. En de 
bruine kleur komt van versleten rode bloedlichaampjes. Je vervangt dagelijks 
zoveel rode bloedlichaampjes (een paar miljard per uur) dat die kleur alles 
overstemt.

Wij concentreren ons in deze les op een onderdeel van de 
spijsvertering: het maagzuur. Uit de dagelijkse ervaring weten 
de leerlingen al wat een zuur is. Ze kennen echter meestal 
zwakke zuren, en beseffen niet altijd hoe sterk zuren kunnen 
zijn. Maagzuur verteert scheermesjes! Maagzuur verteert 
ook magen, en daarom beschermt de maag zichzelf door 
voortdurend een dikke slijmlaag te produceren, en door de 
maagcellen extra snel te vernieuwen.
Bij mensen met een slechte spijsvertering (aangeboren of 
incidenteel na een te zware maaltijd), of een afwijking aan 
de maagingang, komt er wel eens maagzuur in de slokdarm 
terecht. Dat voel je bijten. De rauwe keel als je overgeeft, komt 
eveneens van het maagzuur dat mee omhoog kwam.
Bij de vertering komen in de maag wel eens gassen vrij. Die 
verzamelen zich bovenin de maag, waar altijd wel een luchtbel 
zit. Verder komt er ingeslikte lucht in de maag, en gassen 
uit frisdranken. Als de gasbel te groot wordt, wringt ze zich 
naar buiten: je boert. Met wat oefening, kun je leren boeren 
op commando, door eerst lucht in te slikken. Mensen boeren 
gemiddeld zo’n vijftien keer per dag. Meestal rustig en onopvallend, 
waarbij de lucht langs de neus naar buiten komt, soms heftig, met alle geluiden 
van dien. Astronauten kunnen niet boeren: zonder zwaartekracht willen gassen 
niet spontaan naar boven.
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Tabletten of poeders tegen maagzuur bevatten nogal 
eens natriumbicarbonaat - of met de juiste chemische 

naam: natriumwaterstofcarbonaat. Samen met het 
waterstofchloride in je maag reageert dat tot 

natriumchloride (keukenzout) en 
waterstofcarbonaat. Dat valt vervolgens 

uiteen in water en kooldioxide 
(hetzelfde gas als de belletjes 
in frisdranken). Deze middelen 
neutraliseren je maagzuur en doen 
je tegelijk boeren, wat ook nog eens 

een opgelucht gevoel geeft.
De zuurtegraad van een 
vloeistof kan aangetoond 
worden met indicatoren. 

Dat zijn stoffen die van 
kleur veranderen bij 
een welbepaalde 
zuurtegraad (pH). Er 

zijn er een hele reeks, 
met allerlei kleuren en 

omslagpunten. Eentje 
daarvan zit in rode kool. 

Het is een anthocyanine, 
een lid van een groep nauw 

verwante kleurstoffen die in allerlei 
bloemen en planten voorkomen. 

In een basische omgeving (zeepsop, 
ammoniak, natriumhydroxide) is deze 

indicator groen, in neutraal milieu (water) 
blauwpaars en in een zure omgeving rood 

(koks doen een tikje citroensap bij rodekool 
om die een smakelijk rode kleur te geven). Je 

kunt met zo’n rodekool-indicator aantonen dat 
het wit van een ei basisch is (en meteen een 
groen spiegeleitje bakken). En dat maagtabletten 
maagzuur neutraliseren.
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Doe-kaart
Snot!

Als je neus zich weer eens gedraagt als een lekkende kraan, kun je maar beter goede zakdoekjes 
bij de hand hebben. Maar hoe herken je goede zakdoekjes?

Wat ga je onderzoeken?
Hoe sterk zijn zakdoekjes eigenlijk? En hoe goed zijn ze in opslorpen?

Wat heb je nodig?
Papieren zakdoekjes van verschillende merken
Stevig gekleurd papier
Moeren en bouten
Druppelteller
Een beker water
Handdoek

Aan de slag
1 Neem een zakdoekje en vouw het open.
2 Laat een kameraadje het vasthouden en druppel er twee druppels  

water op, in het midden.
3 Leg er een moer (of een bout) op.
4 Voeg meer gewicht toe, tot het scheurt.
5 Noteer hoeveel moeren het zakdoekje kon dragen.
6 Veeg gemorst water op met de handdoek.

1 Neem een opengevouwen zakdoekje en vouw het dubbel.
2 Vouw het nog eens dubbel.
3 Leg het op het gekleurd papier.
4 Laat er een druppel water op vallen.
5 Lekte er water op het gekleurd papier?
6 Voeg druppels toe tot ze doorlekken op het gekleurd papier.
7 Noteer hoeveel druppels nodig waren eer ze doorlekten.
8 Veeg gemorst water op met de handdoek.

Verklaring
Zakdoekjespapier is goed geschikt om vloeistoffen op te zuigen. Maar vroeg of 
laat is het papier volgezogen, en neemt het geen water meer op. Bovendien 
is nat papier veel minder sterk. Fabrikanten moeten papier maken dat goed 
opslorpt, sterk blijft en toch goedkoop is. Dat kan niet allemaal tegelijk.  
Elk merk maakt andere keuzes.

Weetjes
• Je slikt elke dag een liter snot door.
• Snot dient om je ademlucht te zuiveren: alle vuil blijft erin kleven.
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Extra opdracht
Snot!

Verkoudheden bestaan al langer dan dokters en apothekers, en de mensen hebben allerlei 
middeltjes bedacht om verkoudheden te verlichten of ervan af te geraken.

Wat ga je onderzoeken?
Welke middeltjes bestaan er allemaal tegen verkoudheid?

Wat heb je nodig?
Jezelf
Familieleden en kennissen
Een apotheker

Aan de slag
Verzamel zoveel mogelijk dingen die mensen doen tegen verkoudheden 
(behalve pillen en siropen kopen). Worden de verkoudheden er echt korter 
door?
Stap naar de apotheek en vraag wat ze er allemaal tegen verkoudheid hebben. 
Vraag of die middelen de verkoudheid genezen. Als dat niet zo is, wat doen ze dan 
wel?

Verklaring
Er bestaan geen geneesmiddelen tegen verkoudheid. Wel middeltjes die pijn verdoven, die 
je extra energie geven, die de zwelling in je neus verminderen, die de rauwheid van je keel 
verzachten, die de aanmaak van snot verminderen ... De verkoudheid wordt er draaglijker 
door, maar niet korter.
Alleen je eigen lichaam kan een verkoudheid oplossen. Dat duurt 1-2 weken.

Weetje
Er kunnen 150 000 000 verkoudheidsvirussen op de punt van een naald.

Je neus is altijd vochtig binnenin. Dat komt omdat de binnenkant bestaat uit slijmvlies. (Net als 
de binnenkant van je mond, je oogleden en je darmen.) Het slijmvlies van je neus maakt snot. 
Dat helpt om je ademlucht te zuiveren: alle stof en vuil blijft erin kleven.
Verkoudheden worden veroorzaakt door virussen, uiterst kleine wezens die zich in je neus 
en je keel nestelen. Na 1-2 weken strijd worden ze door je lichaam overwonnen. Als je neus 
aangevallen wordt, maakt hij extra snot, in de hoop om zo de aanvallers weg te spoelen. 
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Didactische tips
Voor je aan de proefjes begint, kan het geen kwaad om het eerst even over snot 
en verkoudheden te hebben. Laat de kinderen beschrijven hoe ze een 
verkoudheid ervaren, en wat er in hun lichaam gebeurt. Inventariseer 
gelijk wat ze gedaan hebben om de verkoudheid te bestrijden.

Probeer een apotheker uit te nodigen naar de klas. Die 
kan veel vertellen over wat er allemaal tegen de 
symptomen van verkoudheid bestaat, en tegelijk 
zijn beroep in de kijker zetten. En hij kan ook 
helpen bij de proeven rond maagzuur.

Waarom houden 
mensen hun hand 
voor de mond 
als ze niezen of 
hoesten? (Om 
te verhinderen 
dat ze anderen 
besmetten.) Nadien 
was je maar beter je 
handen. Hier kan een 
lesje techniek van het 
handenwassen gegeven 
worden.

Laat de kinderen in 
elkaars neus kijken. 
Zien ze haartjes? Dat 
zijn niet de trilhaartjes 
die het snot transporteren 
- die zijn véél kleiner. De 
zichtbare haartjes dienen als eerste barrière om stof en vuil tegen te houden, dat dan 
vervolgens in het slijm terecht komt en afgevoerd wordt - of blijft hangen en de aanzet 
geeft voor een neuskeutel.

De proef met de zakdoekjes is geschikt voor groeps- of hoekenwerk. Verschillende groepen 
kunnen dan verschillende merken testen en nadien hun bevindingen vergelijken. Stel in elke 
groep een rapporteur aan. En een poetsmeester, die zorgt dat de vervuiler opruimt.

De kinderen testen twee aspecten van de zakdoekjes, maar dat is te weinig om een 
“beste koop” aan te duiden. Ook de prijs speelt immers mee, de grootte van de 
verpakkingen, de zachtheid, beschikbaarheid in de winkel waar je normaal 
boodschappen doet. Ga met de kinderen na waar je allemaal moet op letten 
om de beste zakdoekjes voor jou te kopen. En zijn de beste voor jou ook de 
beste voor iedereen?

Snot!
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Snot!

Achtergrondinformatie
De interne delen van ons lichaam, die in contact komen met 
de buitenwereld (neus, mond, oogleden, darmen, maag, 
urineleider, vagina) zijn bedekt met slijmvlies. Het slijm 
in die lichaamsdelen verschilt in samenstelling, maar 
bestaat voor pakweg 99% uit water (aangeleverd 
door het bloed), plus verdikkingsmiddelen en vaak 
ook bacteriedodende stoffen.
Snot is normaal glashelder. Bij ontstekingen is 
het geelgroen, door de lijken van bacteriën 
en witte bloedcellen, die gestorven zijn in de 
onderlinge strijd. Je neus maakt ongeveer 
een liter snot per dag. Dat wordt door 
miljoenen microscopisch kleine trilhaartjes 
naar binnen geborsteld, richting 
keel. Telkens je slikt, gaat er weer 
een lading van dat slijm - met alle 
stof, vuil en ziekteverwekkers die er 
intussen in bleven kleven - naar je maag, 
waar het vernietigd wordt. Omdat je neus 
voortdurend gespoeld wordt, is het een van 
de properste plaatsen van je lichaam.

Soms blijft groter vuil onderweg hangen, 
waarna de klonter aangroeit met nog 
meer slijm en vuil. Het eindresultaat is een 
neuskeutel.
Bij een aanval van bacteriën of virussen begint je slijmvlies 
extra snot te produceren. De trilhaartjes kunnen niet volgen 
en je krijgt een druipneus. Bovendien zwellen je slijmvliezen 
op, om zo de kans te verkleinen dat boosdoeners naar binnen 
glippen, richting longen. Als het zwellen te erg wordt, raakt 
je neus verstopt. Bij mensen met hooikoorts of andere vormen 
van allergie gaat de slijmproductie in overdrive. Hun neus beschouwt onschuldige dingen als 
stuifmeel, kattenhaar, stof, als gevaarlijke invallers en zet de sluizen open.

Verkoudheden worden niet veroorzaakt door de koude - al stamt het woord “verkoudheid” 
uit de tijd toen de mensen dat nog geloofden. Koude kan wel wat helpen om een aanwezige 
verkoudheid te laten doorbreken, omdat zij je lichaam extra uitput. Verkoudheid krijg je 
van een virus. En dat er bij nat en koud weer meer verkoudheden voorkomen, komt onder 
andere omdat de mensen dan meer binnen zitten en minder verluchten, waardoor ze elkaar 
gemakkelijker kunnen besmetten. Verkoudheidsvirussen reizen mee met de onzichtbaar kleine 
vochtdruppeltjes van een nies.
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Snot!

Er bestaan zo’n tweehonderd verschillende 
verkoudheidsvirussen. Antibiotica helpen totaal niet tegen 
verkoudheden, maar ze maken intussen wel een reeks 
andere ziekteverwekkers (bacteriën) resistent. Die kunnen 
vervolgens andere mensen - of jezelf - gaan besmetten, 
met een ziekte waartegen het antibioticum dan niet meer 
helpt. Neem nooit antibiotica tegen een verkoudheid of een 
keelpijn. Bewaar die voor wanneer ze wel meer goed dan 
kwaad aanrichten.

Er bestaan talloze volksmiddeltjes tegen verkoudheden en 
‘griep’ (waarmee de mensen eigenlijk een zware verkoudheid 
bedoelen, geen influenza). En bij de apotheek zijn er ook 
talrijke middeltjes te krijgen. Geen enkel daarvan kan een 
verkoudheid genezen. Sommige bieden verlichting van de 
symptomen, door bijvoorbeeld de slijmvliezen te ontzwellen, 
de slijmproductie te verminderen, hoestprikkels te dempen, 
pijn of koorts te verminderen, je wat opgewekter te maken. 
En sommige doen zelf helemaal niets, maar helpen door 
de kracht van het geloof. Het is al lang bekend dat geloof 
en hoop je immuunsysteem stimuleren, en de strijd tegen 
verkoudheids- en andere virussen wordt gevoerd door je 
immuunsysteem. Dat heeft daar een tot twee weken tijd voor 
nodig. Welke middeltjes je ook neemt.
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Van Snot tot Prot

Eindtermen

Bij het lespakket “Van Snot tot Prot” passen volgende eindtermen  
(geldig vanaf 1 september 2015):

Wetenschap en techniek – natuur

De leerlingen 

1.8 kunnen de functie van belangrijke organen die betrokken zijn bij ademhaling, spijsverte- 
 ring en bloedsomloop in het menselijk lichaam verwoorden op een eenvoudige wijze;
1.10  kunnen lichamelijke veranderingen die ze bij zichzelf en leeftijdsgenoten waarnemen,  
 herkennen als normale aspecten in hun ontwikkeling;
1.17 kunnen gezonde en ongezonde levensgewoonten in verband brengen met wat ze weten  
 over het functioneren van het eigen lichaam;
1.19 beseffen dat het nemen van voorzorgen de kans op ziekten en ongevallen vermindert;
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