
Dienstverlening & Producten  
Thuisopdracht 

 

Maak je lievelingsgerecht voor je lievelingspersoon! 

Iedereen heeft het wel; een lievelingsgerecht! Je zult vast ook een lievelingspersoon of zelfs 
personen hebben. Jij gaat jouw lievelingspersoon uitnodigen voor een etentje.  

Als je het leuk vindt, maak je van de voorbereidingen, het koken en het etentje een TikTok. Op 
deze manier leer je niet alleen organiseren, koken, filmen en monteren, je leert ook nog eens 
presenteren.  

Dit soort opdrachten zijn helemaal D&P! 

Maak eerst een uitnodiging voor je lievelingspersoon.  
Bedenk van te voren hoe je de uitnodiging gaat maken. Gebruik je de computer, of ga je aan de slag met 
je knutselspullen? Doe vooral wat bij jou past.  

Bedenk een leuke tekst en geef aan waar, wanneer en hoe laat jouw lievelingspersoon welkom is.  

Het is zover: aan de slag! 

1. Zoek jouw lievelingsrecept op, of vraag de top kok die dit gerecht vaker voor jou maakt om het 
recept.   

2. Dit recept en vergeet niet alle ingrediënten plaats of typ je in Word.  
3. Wat kost dit gerecht eigenlijk? Zoek uit wat je al in huis hebt en maak daarna een 

boodschappenlijstje voor de ontbrekende ingrediënten.  
4. Trek je spaarpot leeg (of kijk je papa of mama lief aan) en ren naar de winkel om al het lekkers in 

huis te halen! ☺ 
5. Goed, je bent weer thuis…  Aan de slag dan maar! 
6. Maak een werkplan. Je schrijft dus stap voor stap uit wat je gaat doen. 
7. Zet alle materialen en ingrediënten die je nodig hebt klaar. 
8. Dek ook alvast de tafel extra mooi!  
9. Let erop dat je hygiënisch en veilig werkt. Zorg dat je werkplek schoon is en was, voordat je 

begint, 20 seconden je handen en gebruik handzeep.  
10. Bereid je gerecht volgens het recept.  
11. Probeer het gerecht zo mooi mogelijk op te maken en dien het daarna op aan je 

lievelingspersoon.  

Eet smakelijk! 

12. Oh.. wat jammer, na al dat gesmul, moet er ook nog afgeruimd en de keuken schoongemaakt 
worden.  

Heb jij delen van de voorbereidingen, het koken en het etentje gefilmd? Leuk! Monteer de beelden tot 
een vlotte TikTok, zet er passend geluid onder en gebruik bij het delen zoveel mogelijk # (hashtags) 
Wie weet word je wel een ‘Trending Topic’! 
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