
- de natuur binnen - 

Thuis tomaat       kweken
 
Op de schooltuin kweken we tomaat alleen in de kas en niet op de kindertuinen.  
Dit doen we omdat de tomatenplant veel warmte en bescherming tegen de wind nodig 
heeft. Een ideale plant dus voor op een zonnig balkon of om op een beschut plekje in je 
eigen tuin te kweken. En als je een tomatenplant tegen een muur zet waarop veel zon 
valt, krijgt de plant twee keer warmte: de eerste keer van de zon en de tweede keer van 
een warm geworden muur. Wel moet je de plant eerst binnen uit een zaadje opkweken.  
Bij deze opdracht leer je hoe je dat doet.

Locatie  
Binnen
  
Nodig
• Bakje met gaatjes 
• Schoteltje/bordje 
• Tomaat 
• Aarde 
• Mesje 
• Snijplank 
• Water

1. Vul een bakje met aarde. Als het bakje nog geen gaatjes heeft aan de 
onderkant moet je die er zelf in maken. 

2. Leg de tomaat op de snijplank en snijd hem met het mesje in plakjes. 
3. Leg een plakje tomaat op de aarde. Zorg ervoor dat er lekker veel zaadjes 

in het plakje zitten. 
 
 
  

4. Doe nog een beetje aarde over het plakje tomaat.
5. Zet het bakje op het schoteltje op een zonnige plek bij een raam. 
6. Geef water en zorg ervoor dat je elke dag een beetje water geeft.

Extra informatie voor thuis

Als er een beetje schimmel op de aarde zit is dat niet erg. Veeg de schimmel weg en het plantje kan lekker verder 
groeien.

Na een tijdje groeit er een plantje uit de plak tomaat. Als het plantje meer dan 2 blaadjes heeft, mag je het naar een 
grotere pot verhuizen en na 15 mei buiten op een zonnige plek op het balkon of in de tuin zetten. 
Na 10 tot 12 weken kun je de eerste tomaten verwachten. Om ervoor te zorgen dat de bloemen aan je plant 
tomaten worden, is het handig om insecten naar je balkon of tuin te lokken met insectvriendelijke bloemen. 

Let op! 
De tomaat is de vrucht van de tomatenplant. In een vrucht zitten 
zaadjes waar de planten uit groeien, de rest van de vrucht is bedoeld als 
voeding en bescherming voor die zaadjes.

Bekijk het filmpje van de Kalff Schooltuin. Je kunt ook de plaatjes op de laatste 
bladzijde volgen.

Doen

Klik op het plaatje om te zien: 
Hoe groeit een tomaat?

https://vimeo.com/413501674/b0a5cdecb4
https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-tomaat-het-groeiproces-van-zaadje-tot-tomaat/


- de natuur binnen - 

Thuis paprika kweken
 
Tomaat is niet de enige plant die je uit een vrucht kunt kweken. Ook paprika’s zijn 
daarvoor geschikt. De paprika behoort tot dezelfde plantenfamilie als de tomaat: de 
nachtschadefamilie. De planten uit de nachtschadefamilie hebben heel lekkere 
vruchten, maar de bladeren en stengels zijn giftig. Eet dus nooit het blad van een 
paprika- of tomatenplant.  

Locatie  
Binnen
  
Nodig
• Bakje/beker met 

gaatjes 
• Schoteltje/bordje 
• Paprika
• Aarde 
• Mesje 
• Snijplank 
• Water
• (Extra)  

Huishoudfolie en 
Elastiek

1. Vul een bakje of beker met aarde. Als het bakje nog geen gaatjes heeft aan 
de onderkant moet je die er zelf in maken. 

2. Doe deze eerste keer veel water bij de aarde.
3. Leg de paprika op de snijplank en snijd hem met het mesje open. 
4. Pulk de witte zaadjes van de paprika eruit.
5. Verdeel 6 zaadjes over de aarde. 
6. Strooi daarna een beetje aarde over de zaadjes. 
7. Zet het bakje op het schoteltje op een zonnige plek bij een raam. 
8. Zorg ervoor dat je elke dag een beetje water geeft. Doen

Extra informatie voor thuis

Maak een warme kas na en leg een stukje huishoudfolie op het bakje. Maak het vast met een elastiek en prik er vier 
gaatjes in. Met stiften kun je het bakje nog wat mooier maken. Haal het folie eraf wanneer je kleine plantjes ziet 
verschijnen.

Na een tijdje groeit er een paprikaplantje in het bakje. Als het plantje meer dan 2 blaadjes heeft, mag je het naar een 
grotere pot verhuizen en na 15 mei buiten op een zonnige plek op het balkon of in de tuin zetten. 

Na 10 tot 12 weken kun je de eerste paprika’s verwachten. Om ervoor te zorgen dat de bloemen aan je plant 
paprika’s worden, is het handig om insecten naar je balkon of tuin te lokken met insectvriendelijke bloemen. 

Paprika-afbeelding door fir0002flagstaffotos@gmail.com

Je kunt ook de plaatjes op de volgende bladzijde volgen.



Tomaat of paprika

Aarde

Schaar

Water

Elastiek
Schotel

Mesje

Huishoud-folie

Beker

Opdracht in plaatjes

-3-
Vul de beker met 
aarde en zet hem op 
een schotel

-4-
Geef de aarde 1x veel 
water

-5-
Snijd de paprika open

-1-
Haal het eventuele 
karton van de buiten-
kant en spoel de beker 
goed om

-2-
Maak een gat in de 
onderkant

-6-
Verzamel de zaadjes

-7-
Verdeel zes zaadjes 
over de aarde

-8-
Knip een stuk huis- 
houdfolie af

-9-
Maak de huishoudfolie 
vast met een elastiek en 
prik er vier gaatjes in

-10-
Nog even mooi maken

School
tuinen
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