
  

Kip in de klas, verzorging 
 
 
Huisvesting 
 
Bij het opzetten van de kooi gebruikt u volièrezand als bodem bedekker. 
Leg kranten en/of vuilniszakken onder en rondom de kooi. Een kip houdt 
van krabben in het zand, en de omgeving rondom de kooi zal snel 
bevuilen. Haal de kippen  uit het vervoerskistje en zet ze in de klapkooi. 
In de kist zit een plastic poepschepje. Hiermee kunnen dagelijks de 
grotere poepjes en het vervuilde voer weg geschept worden. 
 
 
Hanteren 
 
Pak een kip met 2 handen om de vleugels, 
de duimen bovenop en de kop van je af. 
Het dier kan zo niet met de vleugels 
fladderen. Wanneer je de kip goed wilt 
laten zien en voelen aan de leerlingen kun 
je het dier ook op de hand laten zitten. De 
poten zitten dan tussen de vingers 
geklemd. Op deze manier heb je een hand 
vrij en is er de  mogelijkheid om een vleugel te strekken.  
 
 
Vervoer van de kip 
 
Maak voor het vervoer van de kip het waterbakje en voerbakje leeg.  
Doe beide kippen in het vervoerskistje. De bodembedekking weggooien 
(indien vies) of terug in de doos doen. De klapkooi opklappen. Laat de 
kippen niet te lang in een warme auto staan (bv. als de zon schijnt). 
 
 
Voeding 
 
 

Het stenen voerbakje vullen met 
legkorrel of legmeel. Het ophang-
bakje aan de tralies vullen met water. 
Een handje gemengd graan mag los 
op de bodem van het hok gestrooid 
worden. 
Daarnaast kan er ook een beperkte 
hoeveelheid groenvoer gegeven 
worden: zoals andijvie, stukje appel, 
sla of gras. 

  uitleen kip 
 
 



  

Als de kip een week op school blijft: 
 
‘s morgens (voor de aanvang van de les) 
- 4 maatschepjes legkorrel 
- bakje vers water 
- controle op grit/kiezel; 1 maatschepje voorraad 
- indien voorradig keuze uit: 
           .blaadje sla, andijvie                      plukje gras 
           . boerenkool, brandnetel               handje taugé 
 
‘s middags (voor het naar huis gaan of tijdens de les) 
- 2 maatschepjes gemengd graan; los in het hok strooien 
- bakje vers water 
- half sneetje brood (liefst bruin) 
Samen met de kinderen voeren is natuurlijk het leukste. Dit kan met 
behulp van de klassenkaart en de kaartjes met voersymbolen. 
Geef nooit te veel groenvoer. De kip kan hierdoor diarree krijgen en  
het hok vervuilt sneller. 
 
Beschrijving klassenkaart 
Kopieer de klassenkaart en hang het op het prikbord in de buurt van  
de kip. Iedere dag kunnen de namen van de kinderen ingevuld worden, 
die die dag aan de beurt zijn om de kip te verzorgen. U kunt ook aan  
het begin van de week al de hele kaart invullen. 
 
Met behulp van de verzorgingskaarten weten de kinderen wat ze 
moeten doen. De symbolen of foto’s op de kaarten staan voor de 
verschillende voersoorten of de verzorging. 
Als het kind bijvoorbeeld legkorrels heeft gegeven, prikt hij/zij de kaart  
van legkorrel naast de lijst bij de goede dag. Iedereen kan zo zien dat  
de kip gevoerd is. 
 

  uitleen kip 
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        legkorrel                       gemengd graan                  grit/kiezel


