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Schol, doe mij maar water 

  
Stellingen  

 Water dat bij ons uit de kraan komt is gezond en  hygiënisch.  

 Er zijn twee drinkfonteintjes op de speelplaats. 

 Ik mag steeds een herbruikbare fles of drinkbus met water bijhebben. 

 Water is zeer goedkoop ! (200 x goedkoper dan flessenwater) 

 Ik probeer 1 tot 1,5 liter water per dag te drinken. 

 Water zuivert ons lichaam, voert de nodige zouten aan, bevordert de spijsvertering … 

kortom het is alleen maar goed. 

Doelstellingen: 

 De kinderen aanmoedigen om voldoende te drinken tijdens de dag. 

o Hierbij het drinken van water aanmoedigen, boven het drinken van andere zaken. 

 Als leerkracht zelf het goede voorbeeld geven voor het drinken van water. Er mag gerust 

een fles op je bureau staan ! 

 Probeer in de klas deze tip zichtbaar te maken. (prikbord, gezondheidsplaat, 

gezondheidstip, …) 

Interessante link:  
 

http://www.animatedexplanations.com/Animation.aspx?animation=338  
 
 Hier vind je een zeer interessant en duidelijk filmpje over het gebruik en de 

voordelen van water drinken. 

 

http://www.animatedexplanations.com/Animation.aspx?animation=338
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Vitaminebommen 

Stellingen 

 Fruit en groenten zijn gezond en lekker ! 

 In fruit en groenten zitten veel vitaminen die we nodig hebben om ons lichaam fit te 
houden. 

 “An apple every day, keeps the doctor away “ 

 Fruit en groenten bevatten veel vezels, die goed zijn voor de spijsvertering. 

 Fruit en groenten leveren geen verpakkingsafval. 

 Woensdag is de fruit- of groentedag, en op andere dagen is er ook telkens een fruit- of 
groentespeeltijd.  

  

Doelstellingen 

 Leerlingen nemen elke dag voor minstens één pauze fruit of groenten mee. Woensdag is 
sowieso de fruit- of groentedag. 

 De leerlingen weten dat fruit of groenten veel gezonder zijn dan zoete tussendoortjes 

 Je voorbeeldfunctie als leerkracht proberen waar te maken. 

 Het gebruik van “fruitdoosjes” aanmoedigen (kans om voorgesneden fruit mee te brengen) 

 Mogelijkheden ontdekken 

o Fruit: appel (of ½ appel), banaan, kiwi, peer, meloen, druiven, … 

o Groente: komkommer, wortel, … 
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Begin niet zonder het ontbijt 

 
 
 
Stellingen 

 Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag 

 Kinderen en volwassenen die goed ontbeten hebben, kunnen zich beter en langer 

concentreren. 

 Je moet de energie opslaan die je gaat verbruiken 

 Een ontbijt zorgt voor een kwart van de dagelijkse energieaanvoer 

 In een ontbijt moeten best ook de verschillende elementen uit de voedingsdriehoek zitten 

(graan, zuivel, fruit). Je moet zorgen voor de nodige vezels, proteïnen en koolhydraten.  

 Samen met het gezin ontbijten is een goed en gezellig begin van de dag 

Doelstellingen 

 De kinderen leren inzien dat een goed, stevig ontbijt zeer belangrijk is. 

 De kinderen aanmoedigen om dit thuis aan te praten bij de ouders 

 Afspraken maken over welk leerjaar een gezond ontbijt organiseert. Dit vast opnemen in de 

jaarplanning. 
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Bewegingstussendoortjes 

 
Stellingen 

 Door te bewegen, voel je je meer ontspannen en heb je een betere nachtrust. 

 Je ontwikkelt sterkere spieren en botten 

 Je kan je nadien beter concentreren 

 Je bouwt een betere conditie op 

 30 minuten per dag bewegen is goed 

 Buiten bewegen is nog beter 

 Het geeft je meer energie 

Doelstellingen 

 De leerlingen aanmoedigen om tijdens de speelkwartieren veel te bewegen. (loopspelletjes, 

van- en tikspelen) 

 Leerlingen aanmoedigen om lid te worden van sportverenigingen of jeugdverenigingen. 

 Systematisch  (met regelmaat) gebruik maken van de bewegingstussendoortjes in het 

schoolwerkplan. Dit kan tussen 2 lessen door, of bij het verplaatsen naar een ander lokaal. 

 De 200 m – looppiste regelmatig laten lopen (tijdens de les, tussen de lessen, …) 

 Activiteit in je lessen inbouwen (leerwandeling, fietstocht, …) 

 Indien mogelijk de uitstappen te voet of met de fiets doen. Afspraken maken. 
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Schooltasbrigade 

 
Stellingen 

 Je schooltas mag niet zwaarder wegen dan 10 % van je lichaamsgewicht. 

 Te zware boekentassen kunnen rugklachten veroorzaken. 

 Kinderen stoppen te veel in de boekentas. 80 % van de lagere schoolkinderen in Vlaanderen 

heeft een te zware boekentas. 

 Je hoeft niet altijd ALLES mee te sleuren. 

 Een rugzak is beter dan een boekentas die in één hand gedragen wordt 

 Het is beter je boekentas op de bagagedrager van je fiets te vervoeren. 

 
Doelstellingen  

 In de klas aandacht hebben voor het gewicht van de boekentas. 

 Leerlingen leren hun boekentas te organiseren. 

 Ouders inlichten over de problematiek van te zware boekentassen. 

 Regelmatig controle doen in de boekentassen. 
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Zucht zucht, verse lucht 

Stellingen 

 De luchtkwaliteit in een klaslokaal daalt zeer snel als we binnen zitten. 

 Uit meting blijkt dat 8 op de 10 klassen ongezonde lucht hebben. 

 Planten kunnen helpen om de luchtkwaliteit in de klas te verbeteren. 

 Te weinig zuurstof in de klas kan hoofdpijn, moeheid of loomheid veroorzaken. 

Doelstellingen 

 Leerlingen er mee attent op maken om bij de speeltijden de klas te verluchten. (verwarming 

af dan !!) 

 Een vaste verantwoordelijke aanduiden om de ramen te openen en te sluiten. 

 Indien het weer het toelaat, een raam van de klas laten openstaan. 

 Een keer een meting doen (CO2 – meter bij de gemeente). Afspraak welk leerjaar dit 

opneemt. 

 Een makkelijk te onderhouden plantje in de klas zetten. 

 Een buiten lesdag organiseren 

Interessante link 

 www.lekkerfris.be  

 

 

http://www.lekkerfris.be/
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Ik trakteer gezond 

 
Stellingen  
 

 Verjaardagen worden niet vergeten. 

 ALS ik trakteer, dan denk ik aan iets gezonds. 

 Iets echt delen, is nog waardevoller dan alleen maar uitdelen. 

 
Doelstellingen  

 Leerlingen en ouders ertoe bewegen om bij een verjaardag met iets gezonds te trakteren. 

Hieronder verstaan we: fruit of groenten, een eenvoudige cake (cupcakejes), een ijsje in de 

warmere periode, … 

 Kunnen niet: uitsluitend snoep, zakken chips, slagroomtaartjes,  

 Het idee van “delen” propageren. 

 Geen enkele verjaardag van de kinderen te vergeten. (de juiste dosis aandacht eraan 

besteden, conform de leeftijd) 

 Wat snoep betreft: 

o Op leeruitstappen is het zoals alle andere dagen (een snoepje in de brooddoos kan en 

mag) 

o Bij ontspanningsuitstappen mag er een extraatje meegebracht worden 

 
Interessante link 

 http://www.gezondtrakteren.nl/  

 http://www.party-kids.nl/titels.asp?intCategorie=1&strSorteer=intMail&intRubriek=1  

 

 

http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.party-kids.nl/titels.asp?intCategorie=1&strSorteer=intMail&intRubriek=1
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En wat doen we met afval ? 
 
Stellingen  
 

 Afval moet zoveel mogelijk vermeden worden. 

 De school is niet de verzamelplaats van afval. 

 Mensen gooien veel te veel weg. 

 Onze oceanen worden sterk bevuild met alle gevolgen van dien voor de fauna en flora. 

Doelstellingen  
 

 Leerlingen en ouders sensibiliseren voor het gebruiken van brooddozen, koekendozen, 

fruitdozen en herbruikbare drinkflessen. 

 Afval vanuit de refter gaat mee naar huis (yoghurtpotjes, verpakkingen van kaasjes,….) 

 Geen aluminiumfolie !! 

 Verzamelplaats voor batterijen (Bebat) 

 MINIMAAL aantal vuilbakken (restafval) op de speelplaats. 

 Mogelijkheid tot sorteren: 

papier  GFT  PMD  batterijen 
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Roken en dampen ……wie doet dat nog ? 
 
Stellingen  
 

 Roken is slecht ! Daar is geen twijfel meer over. 

 Roken is vies voor andere mensen ook. 

 Roken is vervuilend voor de lucht en het milieu (peuken, as, verpakkingen, ….) 

 

Doelstellingen  
 

 Leerlingen ten alle tijd bewust maken dat roken alleen maar slecht is. 

 We stellen dampen onder dezelfde noemer. 

 Het volledige schoolterrein is rookvrij, altijd !! 

o Tijdens de schooltijd 

o Buiten de schooltijd bij feesten, opendeurdagen, …. 

Mensen die willen roken, zullen dat buiten het schoolterrein moeten doen. 
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Voel je goed in je vel 
 
Stellingen: 
 

 Kinderen die zich goed voelen  
o komen graag naar school 
o komen beter tot leren 
o bouwen gemakkelijker positieve relaties met anderen op 

 Kinderen dienen te kunnen leven in  
o veiligheid 
o geborgenheid 
o vertrouwen 

 

Doelen 
 

 Kinderen moeten 
o zichzelf kunnen zijn 
o weten dat “fouten maken” mag omdat niemand perfect is 
o weerbaarheid ontwikkelen 
o zich durven uiten, durven spreken 
o positief tegenover elkaar en de wereld leren staan 

 We leren kinderen 
o een ruzie uit te praten 
o een fout, een ruzie positief en constructief te “herstellen” 
o relativeren (een ruzie is niet altijd erg, dat kan steeds gebeuren) 

 We hanteren met regelmaat 
o het bronnenboek rond sociale vaardigheden (Zo doe ik het) 

 Voor het fysiek goed voelen 
o bieden we kinderyoga aan 
o lopen we met regelmaat een rondje op de speelplaats  

 Er is een vertrouwenspersoon  
o om vragen van meisjes rond ‘meisjeszaken’ te behandelen 
o waar alle kinderen terecht kunnen met hun vragen, ongemakjes, … 
o die ook bemiddelt in klassituaties wanneer het moeilijk gaat 

 
 

 

 


