
Beleid gezonde voeding basisschool De Achtbaan hoofdlocatie 

 

Als school vinden we het belangrijk om een gezonde leefstijl te stimuleren. Onze 

school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn. We kiezen voor 

een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of veroordeeld 

hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over 

schoonheidsidealen.  

Ons uitgangspunt is om kinderen en ouders te informeren rondom gezonde 

voeding en het stimuleren van een gezond eetpatroon. Dit doen we middels 

verwijzingen naar sites en inspiratiebronnen, het aanstellen van vaste fruit en 

groentedagen, het waarderen van gezonde traktaties, het organiseren van 

waterweken, samenwerking met Boer Goes en het deelnemen aan het 

programma EU-schoolfruit.  

Beleid gezonde voeding 

Ontbijt:  

De school gaat ervan uit dat wanneer het kind naar school komt, het thuis al 

heeft ontbeten. Het ontbijt brengt namelijk de spijsvertering op gang en zorgt 

ervoor dat een kind belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt.  

Een goed ontbijt levert daarnaast energie voor de benodigde concentratie op 

school. Bovendien heeft een kind, als het ontbijt, in de loop van de ochtend 

minder trek in iets tussendoor. 

Ochtendpauze een hapje en een drankje: 

1. In de ochtendpauze (rond 10.00u) eten de kinderen bij voorkeur fruit of 

groente. Een belegde boterham mag natuurlijk ook. Als de kinderen veel 

trek hebben om 10.00u mag een combinatie van boterham en fruit 

natuurlijk ook. Omdat we samen met ouders willen optrekken in het 

stimuleren van een gezond eetpatroon stimuleren we het eten en proberen 

van groente en fruit. Dit doen we door iedere woensdag en vrijdag 

groente/ fruitdagen te plannen. Dit betekent dat de kinderen iedere 

woensdag en vrijdag in ieder geval fruit en groente nemen als 10 uurtje. 

Daarnaast doen we iedere 2 jaar mee (mits we ingeloot worden) met het 

programma EU-schoolfruit. Hierbij krijgen de kinderen op 3 vaste dagen in 

de week fruit en/of groente op school aangeboden.  

2. De kinderen eten geen snoep, chocolade of chips op school.  

3. De kinderen krijgen ook de gelegenheid om te drinken. Water is de beste 

dorstlesser. Daarom adviseren wij u om uw kind als tussendoor drankje 

water te geven. Door middel van waterweken (minimaal 2 per jaar) willen 

we het drinken van water bij de kinderen stimuleren. Thee, drinkbouillon, 

halfvolle melk zijn ook goede opties.  

4. Daarentegen zijn koolzuurhoudende frisdranken en energydrinks niet 

toegestaan en worden mee naar huis gegeven. 

5. Door de samenwerking met Boer Goes is fruit regelmatig middels een 

kortingsbon in de achtbaanflits extra voordelig te verkrijgen. 



Lunch:  

Tijdens het overblijven (vanaf schooljaar 2017-2018 de grote pauze) kunnen de 

kinderen eten, drinken, spelen en uitrusten. Door voldoende te lunchen zijn 

kinderen ’s middags weer in staat om zich goed te concentreren. De inhoud van 

de broodtrommel bepaalt de energie die de kinderen in de middag hebben. De 

school adviseert daarom de volgende lunch: 

1. Een gezonde lunchtrommel bevat brood (liefst volkoren), rauwkost en of 

fruit.  

2. Ook bij de lunch mogen kinderen geen snoep, chocolade of chips eten.  

3. Als drinken adviseren we water als beste dorstlesser daarnaast zijn 

halfvolle melk, thee en drinkbouillon goede opties.  

4. Koolzuurhoudende frisdranken en energydrinks zijn niet toegestaan en 

worden mee naar huis gegeven. 

Verjaardagen: 

Wij zetten leerlingen die jarig zijn graag in het zonnetje. Daar past een feestelijk 

moment bij met een traktatie. Wij willen uitdelen van een gezonde traktatie 

graag stimuleren. Op www.gezondtrakteren.nl staan voorbeelden. Ook op 

Pinterest zijn voldoende leuke, lekkere gezonde traktaties te vinden. Zorg dat de 

traktatie niet te groot of teveel is. Als de jarige teveel meegeeft gaat dit ten 

koste van het 10 uurtje dat de kinderen hebben meegenomen. Een traktatie is 

iets extra’s en hoeft geen vervanging te zijn. (Bovendien is er met 40 

schoolweken ongeveer wekelijks wel een traktatie in de klas). 

Wanneer de leerkracht constateert dat de traktatie louter uit snoep, chocolade of 

chips bestaat wordt de traktatie natuurlijk wel uitgedeeld en de jarige wordt door 

de groep en de leerkracht gewaardeerd om de traktatie, de traktatie wordt 

echter niet op school opgegeten maar gaat met de leerlingen mee naar huis.  

Feestelijke gelegenheden op school 

Waarderen van gezonde traktaties 

Bij sommige gelegenheden krijgen kinderen vanuit school eten of drinken 

aangeboden. Hiervoor hanteren wij een aantal uitgangspunten. De hoeveelheid 

suiker, zout en verzadigd vet in voeding wordt zoveel mogelijk beperkt. Bij 

speciale gelegenheden biedt de school zeer incidenteel snoep of koek aan. Hierbij 

valt te denken aan: pepernoten bij Sinterklaas, snoepjes bij carnaval, een ijsje 

tijdens het schoolreisje, traktatie op de juffen en meesterdag. Omdat het voor de 

kinderen een speciale of uitzonderlijke gelegenheid is, zijn deze ‘extra dingen’ 

speciaal. Het is belangrijk om ze niet “gewoon” te laten worden. 

Allergieën en individuele afspraken. 

We houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om 

individuele afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van 

het voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde (geloofs-) 

overtuiging.  

http://www.gezondtrakteren.nl/


Op het inschrijfformulier vragen wij ouders naar voedselallergie, - intolerantie 

en/ of dieet van kinderen. 

Aan het begin van het schooljaar is er ook een verklaring van medisch handelen 

met de ouders gedeeld en wordt door de leerkracht in een map in de groep 

bewaard.  

Communicatie: 

Achtbaanflits  

In iedere Achtbaanflits staat in de agenda vermeld dat de woensdagen en 

vrijdagen fruitdagen zijn. Daarnaast zullen we in iedere Achtbaanflits een vast 

item hebben rondom gezonde voeding. Dit kan een kortingsbon zijn van Boer 

Goes, tips voor gezonde traktaties, informatie over suiker in eten/ drinken etc.  

Social schools:  

Iedere leerkracht zorgt ervoor dat voorbeelden van gezonde traktaties gedeeld 

worden in de groep. Promoot water drinken en fruitdagen door deze (kinderen) 

extra in het zonnetje te zetten of viert met de groep 100% fruit. 

Waterweken 2017-2018 

In september en in maart starten we na de (zomer en krokusvakantie) met een 

waterweek. 

Gruitweken 

Eens in de twee jaar (wanneer we ingeloot zijn) doen we mee met de 

gruitweken. Dit staat in de planning dus voor komend schooljaar 2017-2018. 

Om het jaar plannen we zelf 2 groenten- en fruitweken door het jaar heen. 

Leerkrachten verzorgen zelf de feedback naar kinderen en ouders over de inhoud 

van de lunchtrommel en het tussendoortje.  

 


