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Voorwoord
Wij als Johannesschool vinden het belangrijk dat leerlingen gezond eten op onze school
zodat er wordt bijgedragen aan een goede ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen
brengen het grootste deel van de dag door op school. Wat er op school wordt gegeten en
gedronken is medebepalend voor de gezondheid van de kinderen, maar het is ook gebleken
dat gezonde leerlingen ook beter presteren. Een gezond voedingspatroon, met gebruik van
gezonde producten levert de voedingsstoffen die belangrijk zijn voor een gezonde groei en
ontwikkeling. Samen met ouders willen wij stimuleren dat leerlingen gezond eten tijdens
het ontbijt, het tussendoortje, de lunch en het avondeten. Daarnaast willen we de
leerlingen laten trakteren op een gezonde manier. Wij willen als school ooit een ‘’Gezonde
School’’ worden. Helaas is er op dit moment geen tijd voor maar om alvast stappen te
nemen willen wij wel al beginnen met het voedingsbeleid. Hoe wij dit gaan doen op onze
school staat beschreven in dit plan.
Veel leesplezier!
Team Johannesschool
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Gezonde voeding
Drinken
Leerlingen op de Johannesschool drinken op school dranken zonder toegevoegde suikers.
Hierbij stimuleren wij de leerlingen en ouders om een gezonde keuze te maken met
betrekking tot wat er wordt gedronken.

FIGUUR 1 HOEVEEL SUIKER ZIT ER IN EEN PAKJE DRINKEN ?
De leerlingen hebben in de klas altijd vaste momenten waar zij kunnen drinken. Dit flesje
kunnen zij de hele dag vullen met water uit de kraan. Het hergebruiken van het flesje of
de bidon is tevens goed voor het milieu.
Geschikt voor drinken;
•
•
•
•

Kraanwater of flesje spa blauw
Water met stukjes fruit (smaakwater)
Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrankje
zonder toegevoegde suikers
Thee zonder suiker
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Tussendoortje/kleine pauze
De leerlingen eten een gezond tussendoortje in de ochtend, van 10.15 tot en met 10.30.
Onder een gezond tussendoortje wordt verstaan groente of fruit. Wij vragen u om uw kind
een stuk fruit of een kleine groente in de eerste pauze mee te geven. Bij dit tussendoortje
drinken zij water. In de bijlagen staan ook trucjes om uw kind groente en fruit te laten
eten.

Geschikt voor het tussendoortje/kleine pauze;
Fruit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appel
Peer
Banaan
Kiwi
Druiven
Meloen
Pruim
Mandarijn
Aardbei
Of ander fruit

Groente

•
•
•
•
•
•

Worteltjes
Komkommer
Paprika
Snoeptomaatjes
Radijsjes
Of andere groente naar keuze
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Lunch/grote pauze
De leerlingen eten gezamenlijk in de klas de lunch. De leraren houden een oogje in het zeil
zodat iedereen genoeg eet tijdens de lunch. Ook tijdens de lunch kiezen wij voor de
gezonde opties. Onder een gezonde lunch valt bruin of volkoren brood dat niet te dik
belegd is, wissel het broodbeleg af (maximaal één boterham met zoet beleg) en een stuk
groente of fruit erbij voor een lekkere afwisseling. Hieronder staan een aantal voorbeelden
van een gezonde lunch. Ook zijn er nog genoeg ideeën te vinden op de website van het
voedingscentrum. Bij de lunch wordt er melk of water gedronken.
Geschikt voor de lunchpauze;
•
•

•

Volkorenbrood of bruinbrood, besmeerd met zachte halvarine of
margarine uit een kuipje.
Eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood of
mueslibol.
o Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te
veel verzadigd vet en zout bevat, zoals 30+ kaas, smeerkaas
met minder zout, vleesbeleg, ei, hüttenkäse en
zuivelspread.
o Notenpasta, appelstroop, halvajam of pindakaas zonder
toegevoegd zout of suiker
Groente en fruit, zoals tomaat, komkommer, paprika, banaan,
appel en aardbei. Lekker als beleg en voor erbij.
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Een aantal leuke voorbeelden voor een gezonde lunch, naast de volkorenboterham zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruin turks brood met kaas/ worst etc. en wat komkommertjes, tomaatjes
Bruine pita broodjes met vlees / en groente
Volkoren couscoussalade met feta, olijven, tomaat
Quinoa salade met kikkererwten, komkommer, tomaat, avocado
Bulgur salade
Volkoren pasta (penne) salade met kip, pesto en tomaatjes
Meergranen wrap met roomkaas, en zalm/ kip en komkommer of ruccola
Restje van warme maaltijd, chili con carne, zilvervliesrijst met vlees/groente,
Linzensoep met veel groente
Naturel yoghurt met muesli/cruesli
Noten
Gedroogde vruchten (Abrikoos, rozijnen enzovoort, zonder toegevoegde suikers)

Websites gezonde lunch
Lunch box ideeën - http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/lunchbox/
Oermensjes - https://www.oermensjes.nl/10-ideeen-voor-een-gezonde-school-lunch/
Gezonde ideetjes - https://www.famme.nl/lunchbox-kind-gezonde-ideetjes/
Indrukwekkende lunch box ideeën https://www.plenty.com/nl/keukenideeen/indrukwekkende-lunchideeen-voor-delunchbox-van-je-kinderen/
Net even wat anders lunch box - https://madebyellen.com/10-recepten-voor-de-lunchboxgezond-net-even-anders/
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Wat als het drinken, het tussendoortje of de lunch niet voldoet aan
de richtlijnen van de school?
Mocht het niet lukken om een gezonde pauze hap of lunch te krijgen voor een kind, dan
krijgt ouder een briefje (in de broodtrommel) of een berichtje via Parro waarin dit
nogmaals wordt uitgelegd hoe het bij ons op school gaat. Dit briefje is te vinden in de
bijlagen. De leerkracht houdt in de groepsmap bij op een aparte namenlijst wanneer de
leerling onjuist drinken, tussendoortje of lunch mee heeft met de datum erbij. Bij drie
keer wordt er wel een gesprek aangegaan met ouders. Als er voor de lunch eten wordt
meegegeven die niet voor de lunch op school zijn bedoeld zoals kipnuggets, croissants of
een hamburger van de dag ervoor, dan volgt er een gesprek de leerkracht en werkt dit ook
niet dan zal de gezonde school coördinator het gesprek aan gaan met deze ouder(s).
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Traktaties
In een klas op school komt het natuurlijk geregeld voor dat een leerling jarig is, hierbij
mag natuurlijk getrakteerd worden want jarig zijn op school mag natuurlijk ook een
feestje zijn! Wij als team willen er natuurlijk wel voor zorgen dat er op een gezonde en
verantwoordelijke manier getrakteerd wordt. Betrek uw kind bij het maken van een
traktatie want vaak hebben kinderen genoeg ideeën om een traktatie te maken. Is er toch
geen inspiratie voor een gezonde traktatie, dan staan er op de volgende bladzijde wat
websites voor gezonde traktaties.
Geschikt voor traktaties;
•
•
•

Groente en fruit in een leuk jasje
Kleine porties van producten die niet te veel calorieën
bevatten, zoals een rozijndoosje, een handje naturel
popcorn, soepstengel, waterijsje of klein cadeautje
Eventueel aangevuld met een klein snoepje zoals een
dropveter, kikkertje, smartie doosje.
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Richtlijnen traktaties
•

•

•

•

•

Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is
o Grote hoeveelheden traktaties zijn ongewenst omdat de traktaties dan vaak
veel suiker, zout en/of vet bevatten. Bovendien remmen grote
hoeveelheden ook de eetlust voor de lunch. Een traktatie is een extraatje
en mag daarom niet te groot zijn.
Kies een gezonde traktatie
o Een gezonde traktaties is een traktatie waar niet veel vet en suiker in zit.
Trakteer op ‘verstandig snoep’ bijvoorbeeld popcorn. Lekker en gezond zijn
bijvoorbeeld fruit, groente (worteltjes, reepjes paprika), pepsels,
rijstwafels en soepstengels.
Denk ook aan een kleine niet eetbare traktatie
o Een traktatie hoeft niet altijd iets eetbaars te zijn. Je kunt kinderen (zeker
in de onderbouw) blij maken met bijvoorbeeld een stuiterbal, stickers,
kleurboekje, knikkers, potloden en bellenblaas. Het gaat er vooral om dat
de traktatie er leuk uit ziet.
Geef de leerkrachten dezelfde traktatie als de kinderen
o In de praktijk komt het nog wel eens voor dat de kinderen een prikker met
fruit krijgen en de leerkrachten een gevulde koek. Maak voor de
leerkrachten geen uitzondering en geef ze dezelfde traktatie als de
kinderen.
Een traktatie mag best een beetje suiker bevatten
o Een onderdeel van de traktatie mag best wat suiker bevatten zoals
bijvoorbeeld een doosje met smarties als maar niet de hele traktatie uit
suiker bestaat.

Kinderen met een gezonde traktatie mogen een afsluitende activiteit kiezen in de gymles
en de foto van de traktatie krijgt een plekje op het traktatiebord.

Websites gezonde traktaties
Traktatiewaaier - https://www.devlaamsereus.nl/downloads/traktatiefolder.pdf
Gezond trakteren - http://www.gezondtrakteren.nl
Traktaties en kinderfeest - https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-413/traktaties-en-kinderfeest.aspx
Geny trakteert - https://genytrakteert.nl/traktatie-tips/
Niet eetbare traktaties - https://www.kidsfeestje.nl

Herinnering naar de ouders
De ouders worden aan het begin van het schooljaar herinnerd hoe er wordt getrakteerd op
school tijdens de kennismakingsgesprekken of ouderavond. Daarnaast is het in het begin
handig om de leerlingen die gaan trakteren een week van tevoren een briefje mee te
geven waarin staat wat er wordt getrakteerd op school. Deze is te vinden in de bijlage.
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Wat als een traktatie niet voldoet aan de richtlijnen van de school?
Wanneer de traktatie volgens de school niet voldoet aan het gezonde klimaat dat de school
voor ogen heeft, dan wordt de traktatie niet op school genuttigd. Betreffende traktaties
worden mee naar huis gegeven zodat de ouders zelf kunnen beslissen of ze het geschikt
vinden voor hun kind. Ongezonde traktaties van grote proporties of zakjes met snoep zijn
niet toegestaan. Wordt er een tasje gegeven met verschillende gezonde kleine traktaties
dan wordt daar één ding uit gegeten en de rest wordt ook mee naar huis gegeven. Na een
half jaar zullen wij evalueren of dit beleid werkt. Werkt dit niet en worden er nog steeds
ongezonde traktaties mee gegeven, dan zullen wij genoodzaakt zijn om te kijken of wij in
de ochtend de traktaties wel mee naar huis gaan geven.

Traktaties aanvulling (Coronacrisis)
De Johannesschool staat voor een gezonde leefstijl en daar horen gezonde traktaties bij.
Op dit moment is het echter niet veilig om zelfgemaakte traktaties uit te delen in de
school.
Uiteraard mag uw kind trakteren wanneer het jarig is maar in verband met de hygiëne,
verzoeken wij u om uitsluitend verpakte traktaties mee te geven. Bij voorkeur zijn dit
geen voorverpakte zakjes met snoep maar met gezonde versnaperingen.
Geschikt voor traktaties (coronacrisis);
•
•
•

Ongesnede groente en fruit in een leuk jasje
Kleine porties van producten die niet te veel calorieën
bevatten, zoals een rozijndoosje, zakje knijpfruit,
voorverpakte peperkoek of rijstwafels.
U kunt ook kiezen voor een klassencadeau, bijvoorbeeld:
spelletje, prentenboek of leesboek.
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Websites gezond trakteren (Coronacrisis)
Trakteren tijdens coronacrisis - https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/trakterenvoor-kinderen-kindertraktaties.aspx
Coronaproof traktatie ideeën - https://www.leukmetkids.nl/corona-proof-traktatieideeen-verjaardag-vieren-op-school-of-creche/
11x Croonaproof trakteren - https://www.kidsproof.nl/utrecht/blog/11x-coronaprooftraktaties-voorverpakt
(Let op! Sommige van de traktaties van de verschillende websites vallen niet onder een
gezonde traktatie)
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Uitzonderingen
Met sommige feest- en speciale dagen maken wij als school een uitzondering op de
gezonde voeding.

Feestdagen
•
•

•

Sinterklaas
o Pepernoten, speculaas en chocomelk
Kerstdiner
o De leerlingen nemen zelf eten mee wat ze hebben gemaakt, alles mag
meegenomen worden
Suikerfeest
o Afspraken worden gemaakt in de klas met betrekking tot wat de leerlingen
mogen meenemen

Bij deze feestdagen wordt wel gelet op de hoeveelheid.

Speciale dagen
•
•
•
•
•
•

de koningsspelen
thema-avonden
juf-, en meesterdag
afscheidsavond groep 8
viering afsluiting Eindtoets gr. 8
Afsluiting sportdag en op warme dagen: waterijsjes (voor de rest gelden op de
sportdag dezelfde regels als tijdens een regulier lesdag: drinken van water en
gezond eten

Beloningen
Door dit nieuwe voedingsbeleid kan ongezond eten (koek, snoep, chips enzovoort) nooit
worden gebruikt als beloning in de klas bij bijvoorbeeld classdojo.

Uitzonderingen allergieën, dieet of (geloofs-)overtuiging
Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij een allergie, dieet of een bepaalde
(geloofs)overtuiging, dit gaat altijd in overleg. Er wordt rekening mee gehouden door de
school als dit bekend is. Bij het eten en drinken dat door school wordt verstrekt, wordt er
altijd rekening gehouden met halal bereid eten.
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Bijlagen
1. Waarom gezond eten en drinken op school?
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2. Trucjes om kinderen groente te laten eten
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3. Briefje voor tussendoortje

Beste ouder/verzorger,
Als school willen we gezond eten en drinken makkelijk maken voor ieder kind. Daarom
hebben wij een voedingsbeleid. Wij vragen alle ouders zich daar aan te houden. We
begrijpen dat het even duurt voordat iedereen weet wat de afspraken zijn. Het
tussendoortje dat uw kind meehad viel niet binnen ons voedingsbeleid. Daarom ontvangt u
een herinnering.
De leerlingen eten een gezond tussendoortje in de ochtend. Onder een gezond
tussendoortje wordt verstaan groente of fruit. Wij vragen u ook om uw kind een stuk fruit
of een kleine groente in deze pauze mee te geven. Bij dit tussendoortje drinken zij water
Wilt u het hele voedingsbeleid nog eens nalezen?
We vragen uw medewerking om van ons voedingsbeleid een succes te maken!
Hartelijk dank namens onze leerlingen, ouders en het hele schoolteam van de
Johannesschool.
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4. Briefje voor lunch

Beste ouder/verzorger,
Als school willen we gezond eten en drinken makkelijk maken voor ieder kind. Daarom
hebben wij een voedingsbeleid. Wij vragen alle ouders zich daar aan te houden. We
begrijpen dat het even duurt voordat iedereen weet wat de afspraken zijn. De lunch dat
uw kind meehad viel niet binnen ons voedingsbeleid. Daarom ontvangt u een herinnering.
Tijdens de lunch kiezen wij voor de gezonde opties. Onder een gezonde lunch valt bruin
brood wat niet te dik belegd is, wissel het broodbeleg af en een stuk groente of fruit erbij
voor een gezonde en lekkere afwisseling. Bij de lunch wordt er melk of water gedronken.
Wilt u het hele voedingsbeleid nog eens nalezen?
We vragen uw medewerking om van ons voedingsbeleid een succes te maken!
Hartelijk dank namens onze leerlingen, ouders en het hele schoolteam van de
Johannesschool.
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5. Briefje voor drinken

Beste ouder/verzorger,
Als school willen we gezond eten en drinken makkelijk maken voor ieder kind. Daarom
hebben wij een voedingsbeleid. Wij vragen alle ouders zich daar aan te houden. We
begrijpen dat het even duurt voordat iedereen weet wat de afspraken zijn. Het drankje
dat uw kind meehad viel niet binnen ons voedingsbeleid. Daarom ontvangt u een
herinnering.
Leerlingen op de Johannesschool drinken op school dranken zonder toegevoegde suikers.
Denk hierbij aan water, melk of thee zonder suiker.
Wilt u het hele voedingsbeleid nog eens nalezen?
We vragen uw medewerking om van ons voedingsbeleid een succes te maken!
Hartelijk dank namens onze leerlingen, ouders en het hele schoolteam van de
Johannesschool.
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6. Bericht voor trakteren via Parro
Ongeveer week voor verjaardag

Beste ouder/verzorger,
Alvast gefeliciteerd met de verjaardag van uw kind! We gaan er een feestelijk moment van
maken.
Omdat er elk jaar vele verjaardagen gevierd worden vragen we ouders om de traktaties
klein te houden en niet te calorierijk te maken. Een alternatief is om in plaats van iets
eetbaars een klein cadeautje mee te geven. Dit is onderdeel van ons voedingsbeleid.
Hierbij een herinnering van ons voedingsbeleid:
•
•
•
•
•

Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is
Kies een gezonde traktatie
Denk ook aan een kleine niet eetbare traktatie
Geef de leerkrachten dezelfde traktatie als de kinderen
Een traktatie mag best een beetje suiker bevatten.

Is het nog niet helemaal duidelijk wat een gezonde traktatie inhoud of heeft u geen idee
wat u mee wil geven? Dan kunt u ons voedingsbeleid nog is nalezen. In ons voedingsbeleid
staat in wat een gezonde traktatie is en een paar websites met leuke en gezonde traktatie
ideeën.
We vragen je medewerking om van ons voedingsbeleid een succes te maken en een
gezonde traktatie mee te geven aan uw zoon/dochter!
Hartelijk dank namens onze leerlingen, ouders en het hele schoolteam van de
Johannesschool.
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7. Briefje voor traktatie

Beste ouder/verzorger,
Gefeliciteerd met de verjaardag van uw kind! We hebben er een feestelijk moment van
gemaakt in de klas.
Helaas is er, ondanks het Parro bericht vooraf, toch een traktatie hebben meegegeven die
niet aan de richtlijn voldoet. Omdat er elk jaar vele verjaardagen gevierd worden vragen
we ouders om de traktaties klein te houden en niet te calorierijk te maken. Een alternatief
is om in plaats van iets eetbaars een klein cadeautje mee te geven. Dit is onderdeel van
ons voedingsbeleid. Helaas viel de traktatie van je kind niet binnen het beleid. We hebben
de traktaties daarom mee naar huis gegeven, zodat de ouders zelf kunnen beslissen of ze
het geschikt vinden voor hun kind.
Voor de volgende keer, hier een herinnering van het voedingsbeleid.
•
•
•
•
•

Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is
Kies een gezonde traktatie
Denk ook aan een kleine niet eetbare traktatie
Geef de leerkrachten dezelfde traktatie als de kinderen
Een traktatie mag best een beetje suiker bevatten.

Wil je het hele voedingsbeleid nog eens nalezen?
We vragen je medewerking om van ons voedingsbeleid een succes te maken!
Hartelijk dank namens onze leerlingen, ouders en het hele schoolteam van de
Johannesschool.
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