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KOOKCLUB KLEIN & GROOT  
Welkom bij de kookclub klein en groot van TALENT. De kookclub klein en groot is onderdeel van het 

zorgaanbod van Groepsbegeleiding Jeugd. De kookclub is een actief middel om binnen het 

groepsproces bepaalde doelen te behalen.  

Tijdens de kookclub werken we wekelijks aan een 3-gangen menu, waarbij de kinderen een hoofdrol 

spelen in het maken van dit menu. Onder begeleiding van een kok, helpen een 2-tal kinderen in de 

keuken. De andere kinderen van de groep werken aan de voorbereiding van het koken door middel 

van het snijden van de groenten, het snijden van het vlees, het maken van een toetje en het maken 

van eventuele salades. Dit gebeurt ook onder toezicht van begeleiders. Na het koken van dit culinaire 

3-gangen menu, wordt het heerlijke eten door de Talenten ook genuttigd.  

Binnen de clubjes van de groepsbegeleiding van Talent wordt er gewerkt aan verschillende doelen. 

Deze doelen zijn voor elk Talent anders en wordt in het plan van aanpak beschreven. 

Doelen waar aan gewerkt wordt tijdens een kookclub zijn bijvoorbeeld; 

 Bewust maken van de hygiëne tijdens het koken 

 Leren samenwerken met leeftijdsgenoten 

 Leren omgaan met structuur 

 Leren omgaan met veiligheid 

 Het bevorderen van de grove en de fijne motoriek 

 Bevorderen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid 

Om te werken aan deze doelen leren wij de kinderen rekening te houden met de hygiëne door 

middel van de handen te wassen. Het leren samenwerken door gezamenlijk een gerecht te bereiden 

waar iedereen een verantwoordelijkheid in heeft. Hierdoor kan de zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid ook bevorderd worden. De veiligheid wordt aangeleerd door het juist gebruiken van 

keukenvoorwerpen zoals; een schilmes, dunschiller of broodmes. Maar ook de veiligheid ten aanzien 

van het fornuis (inductie), hete ketels, pannen en de oven.  

Naast hygiëne en veiligheid besteden we ook tijd aan alledaagse taken zoals: het dekken en 

opruimen van de tafels, het helpen opruimen in de keuken en het doen van de afwas.  

Hiernaast wordt er aandacht besteed aan de tafelmanieren door hen aan te leren hoe ze op een 

nette manier zich aan tafel moeten gedragen, zoals; het recht zitten aan tafel, met mes en vork eten, 

met de mond dicht eten en het leren proeven van gerechten wanneer ze iets toch niet lusten. 

De kookclub klein en groot maakt gebruik van de locatie van Groepsbegeleiding Jeugd Brunssum. 

Deze is gelegen in de Schoolstraat 16, 6443 BT Brunssum. Bij deze locatie heeft de kookclub een vast 

lokaal, waar samen met de Talenten wordt gekookt en gegeten. Ook wordt er gebruik gemaakt van 

de gezamenlijke keuken.  

Om 18:30 vertrekt het vervoer vanuit Brunssum naar het terugbreng adres. Telefoonnummer van het 

secretariaat is 043-4083063, voor informatie, aanmelding of afmelding. 
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Dagprogramma 

De Talenten worden vanuit school opgehaald met taxibusjes van een bedrijf waar Talent mee 

samenwerkt. Deze busjes zijn te herkennen aan het logo van Talent, wat op de bus staat of onder de 

voorruit ligt. Vervolgens worden de kinderen aan de hoofdlocatie van Talent afgezet, waarna ze 

worden verwacht in het lokaal van de kookclub. Hier wordt bij binnenkomst wat gedronken en een 

stuk fruit gegeten. De kinderen kunnen zich hier bezighouden door het spelen van spelletjes of het 

naar buiten gaan totdat alle kinderen aanwezig zijn en er begonnen wordt met het programma.  

Als alle kinderen aanwezig zijn wordt het dagprogramma doorgenomen, waarin besproken wordt 

wat we vandaag gaan koken, wie er in de keuken en de afwas staan en wie welke taken krijgt. Ook 

worden de algemene regels besproken.  

Als er vervolgens begonnen wordt aan het programma, gaan de kinderen eerst naar het toilet, 

wassen hierna hun en doen een schort om. Dit allemaal in het teken van hygiëne. Nadat de kinderen 

klaar zijn om te koken, wordt er begonnen met het snijden van groenten. Elke week staat er een 

ander 3-gangen menu op het programma, waardoor er dus ook elke week andere groenten gesneden 

worden. Veiligheid bij het gebruik van mesjes is hierbij belangrijk.  

Naast de kinderen die in het lokaal de groenten snijden, staan er ook wekelijks 2 andere kinderen in 

de keuken om de kok te helpen bij het koken en het doen van de afwas. Hiervan wordt een schema 

bijgehouden zodat iedereen aan de beurt komt om kok van de week te worden!  

Nadat de kinderen klaar zijn met het snijden van de groenten, worden de tafels klaargemaakt voor 

het avondeten. Dit is een taak die per tafel gezamenlijk wordt uitgevoerd. Iedereen krijgt hierin een 

eigen taakje en zal moeten zorgen voor bijvoorbeeld de borden, het bestek of de bekers. Op deze 

manier leren de kinderen om op een zelfstandige manier toch samen te werken aan een 

eindresultaat. Na het dekken van de tafels is er meestal nog wat tijd over om naar buiten te gaan of 

om een spelletje te spelen. 

Om 17.30 uur wordt er begonnen met het nuttigen van het overheerlijke, zelfgemaakte 3-gangen 

menu. Als dit 3-gangen menu genuttigd is, wordt er gezamenlijk weer opgeruimd om vervolgens naar 

de busjes te lopen. Vanaf de parkeerplaats van groepsbegeleiding Brunssum wordt er met de 

taxibusjes vertrokken om de kinderen naar huis te brengen. 
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Hieronder het dagprogramma hoe het wordt ingevuld bij de kookclub. Dit dagprogramma hangt ook 

altijd op het bord, zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. 

16.00 uur 

 

Aankomst Talenten, spelletje 
spelen,naar buiten, Fruit eten, 
iets drinken. 

16.20 uur 

 

Dagbespreking 

16.25 uur 

 

Handen wassen 

16.30 uur 

  

Beginnen met koken  

17.20 uur 

 

Tafel dekken 

17.30 uur 

 

Avond eten 

18.10 uur 

 

Tafels afruimen 

18.15 uur 

 

Afsluiten 

18.20 uur 

 

Naar de taxi busjes 

18.30 uur 

 

Naar huis 
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Mijn naam is Jill Vallinga, ik ben 27 jaar oud.  Momenteel ben ik 2 jaar 
werkzaam als groepsbegeleidster binnen Talent.Ik ben groepscoördinator 
van kookclub groot op de donderdag.  

Mijn grootste hobby is voetballen, dit doe ik dan ook al 10 jaar met heel 
veel plezier. In mijn vrije tijd sta ik graag in de keuken en probeer ik nieuwe 
gerechten uit. Door mijn sportachtergrond vind ik het leuk om actief bezig 
te zijn tijdens de activiteiten. Het actief bezig zijn staat ook centraal tijdens 
de kookclub. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen 
en met veel plezier bezig zijn met koken. Naast de kookclub ben ik ook 
werkzaam bij Middengroep2b en de Ladies.  

Email:Jill.Vallinga@talentonline.nl 
Telefoonnummer: 06-15499606 
 
 
Mijn naam is Petra Reintjens en ik ben 28 jaar. Ik werk momenteel 2 jaar bij 
de groepsbegeleiding van TALENT. Ik ben coördinator van de kookclub klein 
in Brunssum. Naast het werken met veel plezier bij Talent, vind ik het in 
mijn vrije tijd erg leuk om naar de yoga te gaan, te wandelen, koken en op 
vakantie te gaan. Ik ben graag bezig met gezonde voeding en vindt het 
daarom ook belangrijk om de kinderen kennis te laten maken met gezonde 
en heerlijke gerechten. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er binnen de 
kookclub aan doelen wordt gewerkt waarbij de kinderen ook plezier 
ervaren. Het is leuk om te zien hoe de kinderen zich positief ontwikkelen 
aan de hand van de succeservaringen die zij opdoen! 
 
Email : Petra.reintjens@talentonline.nl 
Telefoonnummer : 06/48956603 
 
 
Mijn naam is Bente Beckers en ik ben 24 jaar. Op vrijdagen ben ik 
werkzaam als coördinator van de kookclub. Mijn interesse voor gezonde 
voeding is een paar jaar geleden ontstaan tijdens mijn opleiding als docent 
Lichamelijke Opvoeding. Ik vind het belangrijk dat de kinderen op de 
kookclub in aanraking komen met verschillende verse groentes en 
producten. Deze worden dan ook zeker geproefd want de kinderen leren 
niet alleen groentes snijden, maar ook hoe deze en andere producten 
bereid worden. Naast gezonde voeding worden ook thema’s als hygiëne 
regelmatig besproken.  
 
Email: bente.beckers@talentonline.nl 
Telefoonnummer: 06-15294226 


