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Protocol Gezond Beleid 

   

Inhoudsopgave   

   

§ Doel van de gezonde school   
§ Ochtendpauze  
§ Lunch  
§ Sport en beweging   
§ Traktatie   
§ Tot slot   

   

Doel van de gezonde school.   

 Een gezonde leefstijl bevordert de algemene gezondheid van een kind. Daarnaast heeft een gezonde 
leefstijl een bewezen effect op de leerprestaties van kinderen. Reden te meer om een gezonde 
leefstijl bij onze leerling populatie te stimuleren. Wij zetten ons in voor een gezonde leefstijl.  Het 
doel is dat wij schoolbreed, leraren, leerlingen en ouders bewust maken van een gezonde leefstijl. 
Wij doen dit middels activiteiten in ons lesprogramma die horen bij een gezonde school. Hierbij 
werken we samen met onze buurtsportcoach.    

Ochtendpauze   

In de ochtendpauze eten wij een gezond tussendoortje. Denk daarbij aan groente of fruit, noten en 
gedroogde vruchten. We drinken hierbij gezond.   

Mocht de leerling iets anders bij zich hebben, dit dan graag melden bij de leerkracht.   

Lunch   

Bij de overblijf eten de kinderen brood evt. aangevuld met fruit, groente of noten en drinken we 
gezond.   

Sport en bewegen   

Op Beekpark hebben alle leerlingen minimaal twee keer per week een sport- of bewegingsles. Deze 
lessen worden gegeven door de buurtsportcoach en de eigen leerkracht. Omschrijving van deze 
lessen staan beschreven in de schoolgids. Onze naschoolse sportactiviteiten worden in 
samenwerking met de buurtsportcoach gegeven. Jaarlijks doen we met de groepen 3-8 mee aan 
diverse sporttoernooien georganiseerd door de buurtsportcoaches en de verenigingen.   

Tijdens het buitenspelen en in de pauzes hebben de leerlingen veel bewegingsvrijheid omdat wij 
naast onze groene speelplein ook gebruik maken van het speelveld in het park.   
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 Traktatiebeleid   

   

Uitgangspunten    

Trakteren hoort bij een feestje. Maar een overdaad aan snoep strookt niet met de gezonde school. 
Het mag wel iets minder. Daarom hebben wij als school ervoor gekozen een traktatiebeleid in te 
voeren. Met dit beleid willen wij bewustwording bij ouders en leerlingen bevorderen en de 
hoeveelheid snoepgoed in de traktaties beperken. Wij gaan het suikergoed bij de traktaties niet 
helemaal verbieden, maar wel kinderen leren hoe ze gezonde keuzes kunnen maken. Als je gewoon 
gezond eet en drinkt volgens de Schijf van Vijf, is af en toe snoepen en snacken geen probleem. 
Ontspannen omgaan met eten, daar gaat het om.  Door de combinatie van gezond en ongezond blijft 
het een feestdag voor het kind. Daarbij willen we wel dat er gelet wordt op de hoeveelheid.    

Het traktatiebeleid is erop gericht ouders en leerlingen een richtlijn te bieden voor het trakteren. Ook 
voor het team biedt een richtlijn duidelijkheid.   

Wij gaan uit van: “Eén is genoeg, klein is oké, gezond een goed idee! Dus:    

§ Een kleine traktatie op een feestdag is voor een kind voldoende.   
§ Een combinatie van gezond/ongezond is een goed idee.    

Tot slot    

 Van iedereen wordt verwacht dat zij zich houden aan deze afspraken en regels. Het is van belang om 
als team dezelfde boodschap uit te dragen. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor ons als 
school en als team om kinderen en ouders op het hoe en waarom van een gezonde leefstijl te wijzen. 
Duidelijkheid naar ouders bepaalt een deel van het succes. Bovendien is het noodzakelijk ons te 
blijven realiseren dat we een voorbeeldfunctie hebben en dus het goede voorbeeld moeten blijven 
geven.   

   

Periodiek of wanneer daar eerder aanleiding toe is, zal dit beleid worden geëvalueerd en zo nodig 
aangepast.   

  


