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De gezonde school 

 

De gezondheid van kinderen is ons allen dierbaar. U als ouder en ons als leerkrachten. Een gezond lijf 

helpt om goed te functioneren. Gezond voedsel helpt het lichaam gezond te zijn en blijven…. Daarom 

willen wij investeren in “de gezonde school” ….. 

Als school willen wij, samen met u nadenken over wat gezonde voeding nu precies is en wat het betekent voor 
de kinderen, ouders en school als we gezond willen eten en drinken.  

De eetmomenten op school bestaan uit tussendoortjes en een lunch. Wij gaan er van uit dat ook ouders kiezen 
voor de gezondheid van hun kind en samen met de school letten op gezonde traktaties en gezonde 
pauzehapjes en lunch. 

We hebben in samenspraak met ouders, kinderen en team een traktatie/voedingsbeleid…etc. als 

school een traktatie/voedingsbeleid opgesteld.  

  



Algemeen 

 

 
 

Gezond eten met de Schijf van Vijf 

 

De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken. De producten die in de Schijf van Vijf staan zijn volgens de 

laatste wetenschappelijke inzichten goed voor je lichaam. Als je eet volgens de Schijf van Vijf krijg je 

daarnaast voldoende mineralen, vitamines, eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels binnen. Het 

Voedingscentrum adviseert om elke dag een bepaalde hoeveelheid te eten uit elk vak. Die 

aanbevolen hoeveelheden zijn per leeftijd en geslacht verschillend, omdat de ene persoon nu 

eenmaal iets meer nodig heeft dan de ander. Daarnaast geeft het Voedingscentrum het advies om 

binnen de verschillende vakken te variëren.  

 

  



Niet in de Schijf van Vijf: niet nodig of minder gezond 

 

Niet in de Schijf van Vijf staan producten: 

 met te veel zout, suiker, transvet of verzadigd vet of te weinig vezels. Denk aan roomboter, 

vet vlees, volle zuivelproducten, gezouten noten, witbrood en witte pasta.  

 met negatieve gezondheidseffecten als je er veel van neemt. Bijvoorbeeld vleeswaren, 

bewerkt vlees en dranken met veel suiker, zoals frisdrank en sap. 

 die niet bijdragen aan een gezonde voeding, zoals koek en snoep. 

 

Natuurlijk mogen er ook producten gegeten worden buiten de schijf van vijf, dit is dan wel goed om 

te bespreken! De producten buiten de Schijf van Vijf verschillen sterk van elkaar. Er zijn daarom 2 

categorieën bedacht: de dag keuze en de weekkeuze.  

 Een dag keuze is iets kleins: een klein koekje, wat vleeswaren of jam op brood, een 

waterijsje, een stukje chocolade of een eetlepel tomatenketchup.  

 Een weekkeuze is wat groter: een croissant, een stuk taart, een zakje chips, een glas 

frisdrank, chocopasta op brood.  

 



Traktatiebeleid 

 
Bij een feestje hoort trakteren. We feesten graag en vieren onze successen. In een jaar komen er zo 

heel wat traktaties voorbij. Om gezond te zijn en blijven helpt het ons als we er met z’n allen over 

nadenken WAT we trakteren. 

Trakteren is en blijft natuurlijk altijd leuk. Een traktatie is een extraatje en hoeft dus niet in grote 

hoeveelheden te worden uitgedeeld. De traktatie hoeft dus niet zo groot te zijn. Gewoon leuk en 

gezellig om uit te delen en lekker wat te eten. 

Op de website www.gezondtrakteren.nl staan leuke ideeën en tips voor een gezonde traktatie. Hier 

staan ook veel knutselwerkjes in waarbij een klein stukje fruit wordt gebruikt, dit kan natuurlijk op 

veel leuke manieren worden gebracht. 

 

De afspraken voor het traktatiebeleid: 

 Trakteren doen wij in kleine porties, zo beperken we de hoeveelheid calorieën 

 De traktaties die ongezond zijn, zoals chips en snoep mogen WEL worden uitgedeeld, maar 

mogen NIET op school worden opgegeten. Deze traktaties worden in de tas gestopt en mee 

naar huis genomen om daar op te eten! 

 

 

 

 

  

http://www.gezondtrakteren.nl/


Pauze hap 
 

De meeste kinderen brengen dagelijks iets mee om in de korte ochtendpauze op te eten. Als we 
uitgaan van een schooljaar van 40 weken zijn dat 40x5 = 200 pauzehappen. De moeite waard om 
over na te denken! 

Een pauze hap is een tussendoortje, het is geen hele maaltijd die gegeten hoeft te worden. Denk 

hierbij aan iets kleins met niet te veel calorieën. De grotere maaltijden kunnen tijdens de middag 

pauze gegeten worden! 

Fruit als pauze hap heeft de voorkeur, gezond en bomvol energie! Natuurlijk is een kleine boterham 

voor in de ochtend pauze ook een prima alternatief. 

 

Veel kinderen nemen ook dagelijks iets te drinken mee voor in de kleine pauze. Vaak zijn dat pakjes 
drinken met ERG veel suiker. De voedingsbond geeft aan dat water drinken het gezondst is. Het is de 
moeite waard voor u als ouder om daar over na te denken. We willen u helpen het mogelijk te 
maken water mee te geven in plaats van zoete drankjes. In het voorjaar van 2017 hebben alle 
kinderen een bidon gekregen. Dit was een schenking van de Johan Cruyff Foundation.  Deze bidon is 

hun eigendom. Het is de bedoeling dat zij hier zelf de naam op zetten en de Bidon thuis vullen. Ook het 
schoonhouden mogen de kinderen zelf thuis doen. 

Mocht uw kind geen bidon hebben ontvangen omdat hij/zij toen nog niet op school zat dan adviseren wij u zelf 
en bidon aan te schaffen. Deze zijn te koop bij supermarkten, Blokker en Action en niet duur. 

 

Goede pauzehapjes en -drankjes; 

Fruit in allerlei soorten: appel, banaan, kiwi, aardbeien 

Rauwkost zoals tomaat, komkommer, wortels, paprika 

Brood, het liefst bruin, meergranen of volkoren brood 

Rijst wafels 

Water 

Melk 

Doosje krentjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Overblijven 
 

Niet alle kinderen op de basisschool blijven over, toch is het voedingsbeleid ‘’overblijven’’ ook 

belangrijk voor de kinderen die hun eten gewoon thuis nuttigen. 

Hieronder een paar suggesties voor in de tas/broodtrommel of voor thuis aan de eettafel: 

Fruit in allerlei soorten: appel, banaan, kiwi, aardbeien 

Rauwkost zoals tomaat, komkommer, wortels, paprika 

Brood, het liefst bruin, meergranen of volkoren brood 

Rijst wafels 

Water 

Melk 

Doosje krentjes 

 

Ideeën voor op het brood: Beleg dat niet teveel verzadigd vet en zout bevat, zoals: 

 Kipfilet plakjes 

 30+ kaas 

 Ei, let op, kan gaan stinken in de broodtrommel 

 Notenpasta zonder toevoegingen 

 Pindakaas zonder toevoegingen 

 Salami  

Als kinderen per ongeluk zelf geen drinken hebben meegenomen krijgen zij op school een bekertje 

water. 

De kinderen krijgen ongeveer 15 minuten de tijd om hun eten te nuttigen, daarna gaan alle kinderen 

naar het schoolplein om buiten te spelen. Hier hebben de kinderen ongeveer 35 minuten speeltijd 

voordat de school weer begint! 

We willen kinderen stimuleren een broodtrommel mee te brengen met een gezonde lunch. 

De kinderen worden beloond als zij gezond eten in hun broodtrommel hebben zitten met een 

stempel. Na 10 stempels mag uw kind één keer grabbelen in de grabbelton om zijn beloning in 

ontvangst te nemen! 

Wat verstaan wij onder gezond eten? Het niet bijhebben van koek, snoep, chips, frisdranken, pakjes 

met veel suikers en avondmaaltijden zoals pizza, döner etc. 

 

 

 

  



 

 

 

Watervoorziening 
In en rondom de school zijn watervoorzieningen aanwezig, in elk klaslokaal een kraan, bij de toiletten 

en in de lerarenkamer.  

De kinderen kunnen het water van deze kraan gebruiken om hun handen te wassen, spulletjes 

schoon te maken en natuurlijk om hun waterbidon bij te vullen. 

 

 

 

 

  



Sporten 
 

Sporten is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Op school zijn de kinderen volop in 

beweging tijdens de gymles, in de pauze en tijdens naschoolse sportactiviteiten. Om goed te kunnen 

sporten moet er goed gegeten worden. Dit kan vóór en na het sporten. Tijdens de gymlessen wordt 

er normaal niet gedronken.  

Bij een speciale activiteit, zoals een shuttlerun test, krijgen de kinderen de mogelijkheid om water te 

drinken vanuit de kraan.  

Het is belangrijk om het kind, afhankelijk van de tijd, iets extra’s mee te geven om beter op energie 

te komen. Denk hierbij wel aan de gezonde school! Geen snacks. 

Bij sportdagen nemen de kinderen zelf hun brood mee en kunnen de kinderen vanuit school een 

lekkere traktatie krijgen. 

  



Les activiteiten 
Als school willen wij uw kind zo goed mogelijk opweg helpen op de weg naar volwassenheid. Dit 

doen wij door middel van gezonde lessen te geven. Wij willen bewustwording creëren om te zorgen 

dat de informatie op latere leeftijd ook nog mee wordt genomen.  

Voorstel (eventuele lesstof): 

 Werken in projecten (Jenaplan) 

 Interactieve PowerPointpresentaties 

 Excursie melk/kaas boerderij 

 Een gezonde week 

 Weet wat je eet (https://www.wwje.nl/) 

 Nationale schoolontbijt + lessen over gezond ontbijten 

 Schoolfruit + lessen over gezonde tussendoortjes 

 Schooltuin; vers = gezond 

 

 

 

  

https://www.wwje.nl/


Andere eetmomenten 
Bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven dat lekker, gezellig en 

gezond prima samengaan.  

Wij hebben daarom ook bij dit soort dagen het streven dat leerlingen geen snoep en frisdrank mogen 

meenemen.  

Natuurlijk zorgt de school dan wel eens voor een ijsje of zoet drankje. Als we het hele jaar gezond 

kiezen, is af en toe samen genieten van iets extra’s geen probleem. 

Hieronder de speciale dagen en wat de kinderen meekrijgen vanuit school: 

 Sinterklaas (pepernoten) 

 Kerst (Zelf klaarmaken van gerechten, denk gezond!) 

 Carnaval (een lekkere activiteit, bijvoorbeeld met een koek) 

 Avond 4-daagse (3 dagen gezond, 1 dag iets lekkers) 

 Juffendag (1 ijsje) 

 Feestweek 

 Schoolreis (wat lekkers om mee te nemen) 

 


