
Konijn           Groep 7 – 8 
 
 

http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl 

Les a:  Het konijn of het vlees? 
Over het houden van vleeskonijnen.  

 

Doelen: 

De leerlingen: 

• kunnen vertellen wat het diereigen 

gedrag en de behoeften van konijnen 

zijn. 

• kunnen vertellen wat de verschillende 

kooien op een konijnenhouderij zijn.  

• vormen een mening over de 

consumptie van konijnenvlees en de 

standpunten van verschillende partijen. 

 

 

 

Duur: 

Introductie : 10 minuten.  

Aan de slag : 45 minuten.  

Afsluiting : 20 minuten.  

 

Benodigdheden: 
• Werkblad & Antwoordenblad 

• Tekenmateriaal & Knutselmateriaal 

 

Werkvormen 

Klassikaal, zelfstandig, brainstormen, tekenen, 

knutselen, mening. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Introductie – Konijnen 

We gaan het in deze les hebben over het natuurlijke gedrag van konijnen en over de konijnenboerderij. 

Vraag aan de leerlingen of ze zelf een konijn hebben. Zo ja, vraag hoe ze hem houden. Hebben ze 

maar één konijn of juist een groepje? Wat krijgen ze allemaal te eten? In wat voor hok zitten de 

konijnen? Alle informatie die u voor deze les nodig hebt is te vinden op 

http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl; ga naar het leerkrachtgedeelte of klik in het 

leerlingengedeelte op het konijn. 

 

Vertel de leerlingen dat ze het vandaag niet over konijnen zoals die bij hun thuis gaan hebben, maar 

over konijnen die voor hun vlees gehouden worden. Hebben ze wel eens konijnenvlees gegeten? Wat 

weten ze al van deze konijnen? 

 

Aan de slag – Konijnenkooien 

De leerlingen gaan in groepjes van ongeveer 3 leerlingen aan de slag met het werkblad. Dit blad gaat 

over de verschillende kooien op een konijnenhouderij en over belangen van verschillende partijen. De 

antwoorden zijn in de schema’s onderaan deze les te vinden. Geef ze ongeveer 45 minuten tot een uur 

om de bladen in te vullen. Bespreek daarna samen de antwoorden. 

 

Afsluiting 

De leerlingen hebben geleerd wat de behoeftes van een konijn zijn en hoe ze gehouden worden. Laat 

ze vervolgens een tekening maken van het ideale konijnenhok voor het konijn en voor de boer. Hang 

de tekeningen op en bespreek waarom ze wat getekend hebben en wat de verschillen zijn. Hierdoor 

kunnen ze een eigen standpunt vormen over de konijnenhouderij. 

 
Het antwoordblad is te vinden via de volgende link: http://edepot.wur.nl/250316 

http://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl/
http://edepot.wur.nl/250316

