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Voedingsplan Heijenoordschool  
 
 
Inleiding  
Samen met de stamgroepsleiders en de MR is dit voedingsplan vastgesteld, zodat er 
duidelijkheid is over wat gewenst is qua voeding. Belangrijk om te benadrukken is dat het bij 
dit plan en aanpak gaat om een positieve benadering. De verantwoordelijkheid ligt bij de 
ouders. 
De basis van dit document komt van het Voedingscentrum (opgesteld in 2016).   
 
 
Doel 
Op de Heijenoordschool willen wij kennis over (gezondere) voeding vergroten en daarmee 
het bewustzijn bij kinderen (en ouders). Het is belangrijk om de kinderen gezonde keuzes in 
voeding aan te leren. De juiste voedingsstoffen zorgen namelijk voor een goede ontwikkeling 
van het kind (en betere leerprestaties).  
Groente, fruit en volkorenbrood zijn belangrijke voedingsstoffen, ook bij traktaties.  
 
 

 
 
Wat doet de school 
De school stimuleert op de volgende manier dit beleid: 

● Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen. 
In een project besteden we aandacht aan voeding en wordt kennis van gezonde leefstijl 

besproken. 
● We houden ouders betrokken door bijvoorbeeld regelmatig een bericht over 

gezonde voeding in onze nieuwsbrief te plaatsen. Tips en voorbeelden van 
gezonde traktaties in de nieuwsbrief en op de website. 

● De 5e jaars tuinieren jaarlijks in het voor- en naseizoen inde onderWIJStuin. 
Kinderen koken met producten die geoogst worden uit de tuin. 

● Kinderen krijgen een extra beloning bij een gezonde traktatie van de directie. 
● In het Jenaparlement worden voorbeelden gemaakt van gezonde traktaties. 
● Op onze school  is altijd voor iedereen kraanwater beschikbaar.  
● We wijzen ouders met kinderen die onder- of overgewicht hebben op 

gespecialiseerde trajecten. 
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Milieu 
Voeding en milieu hebben een groot raakvlak. Geef daarom het eten en drinken zoveel 
mogelijk in afwasbare bekers en trommels mee. Dat scheelt per kind 200 drinkpakjes per jaar 
die bij het afval belanden! 
 
 
Aantal eetmomenten 
Het is belangrijk dat een kind niet vaker dan 4 keer per dag iets tussendoor eet. Dit helpt mee 
om op het juiste gewicht te blijven. Bovendien voorkomt het tandbederf. Laat kinderen 
daarom niet buiten de vastgestelde tussendoor-momenten eten en combineer traktaties met 
de ochtendpauze. 
 
 
 
 
 
“Uit onderzoek blijkt dat mensen ongeveer 200 voedselkeuzes per dag maken. Voedselkeuzes zijn 

grotendeels impulsieve keuzes, die snel, automatisch en onbewust 
worden genomen. Gedrag gestuurd door het impulsieve systeem 
wordt direct aangestuurd door prikkels uit de omgeving. 

Voedselkeuzes zijn vaak een kwestie van gewoontegedrag. En gewoontegedrag komt vooral tot stand 
via het impulsieve systeem. Daardoor is voedselkeuze gedrag 
ontvankelijk voor prikkels uit de omgeving." 

 
Bron: “Invloed van de omgeving op eetgedrag”, factsheet 
Voedingscentrum, april 2015 
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Eten en drinken tijdens de pauzes 
 
De kinderen krijgen gezond eten en drinken mee voor tijdens de pauzes.  
Ouders wordt gevraagd om geen koek, snoep of chips mee te geven.  
 
De kinderen drinken tijdens pauzes dranken zonder toegevoegde suikers.  
Limonade, frisdranken, sportdranken en vruchtensappen bevatten erg veel suiker.  
Geef bij voorkeur water of (niet te warme) thee mee. 
 

Voorbeelden voor de kleine pauze:  

▪ Fruit zoals: appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim en mandarijn. 
▪ Groente zoals: worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes. 
▪ Volkoren of bruine boterham, volkoren knäckebröd, roggebrood of mueslibol.  

Met geschikt beleg (dat niet te veel verzadigd vet, zout en suiker bevat) als:  
o 20+ of 30+ (smeer)kaas met minder zout, ei, hüttenkäse en zuivelspread. 
o Notenpasta of pindakaas appelstroop, mager vlees of vis.  

 
Tip: koop seizoensgroente en -fruit. Kijk in de groente- en fruitkalender van Milieu Centraal. 
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Voorbeelden voor de lunch:  

1 Afbeelding gedownload op 12-09-2016 van: 
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-d
e-basisschool.aspx 

3 

http://groentefruit.milieucentraal.nl/groente-en-fruit-kalender/groente-en-fruit-kalender/zoeken/formulier
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx


▪ Volkorenbrood of bruinbrood, eventueel als variatie: volkoren knäckebröd, roggebrood 
of mueslibol.  

▪ Geschikt beleg voor in het trommeltje is beleg dat niet te veel verzadigd vet, suiker en 
zout bevat. Notenpasta of pindakaas zonder toegevoegd zout of suiker.  

▪ Denk ook eens aan groente of fruit zoals: tomaat, komkommer, paprika, banaan, appel 
en aardbei. Lekker als beleg en/of voor erbij.  
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Geschikt drinken (bijvoorbeeld in herbruikbare fles of beker):  

▪ Kraanwater. 
▪ (kruiden-)thee zonder suiker.  
▪ Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers.  
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Tip: voor originele en feestelijke pauzehappen, lunchtrommels en drinken, o.a.: 
www.voedingscentrum.nl/etenopschool 
Traktaties  
 

2 Afbeelding gedownload op 12-09-2016 van: 
http://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/basisonderwijs/voedingsbeleid-op-de-basisschool.aspx 
3 Afbeelding gedownload op 12-09-2016 van: 
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinke
n-voor-kinderen-4-13-jaar-/wat-geef-ik-mijn-kind-te-drinken-4-13-jaar-.aspx 
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http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
http://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/basisonderwijs/voedingsbeleid-op-de-basisschool.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar-/wat-geef-ik-mijn-kind-te-drinken-4-13-jaar-.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/gezond-eten-en-drinken-voor-kinderen-4-13-jaar-/wat-geef-ik-mijn-kind-te-drinken-4-13-jaar-.aspx


Jarig zijn is een feest. Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Uitgangspunt is dat 
een traktatie een extraatje is: houd de traktaties op school klein en niet te calorierijk.   
 
De stamgroepsleiding stelt het op prijs om dezelfde traktaties te krijgen als de kinderen.  
 
Stagiaires wordt gevraagd om het goede voorbeeld te geven en extra creatief te zijn bij het 
geven van iets aan de kinderen als zij weggaan als afscheid. Dit uitgangspunt wordt door de 
stagebegeleider bij de start van de stage besproken. 
 
 
Voorbeelden van feestelijke ideeën voor traktaties:  

▪ Groente en/of fruit in een leuk jasje. 
▪ Vrolijke beker met fruitsalade 
▪ Smoothie aangekleed als een cocktail 
▪ Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten; 

popcorn/noten/gedroogd fruit, bijvoorbeeld in een cupcake vormpje 
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Tip: vrolijke traktaties kun je o.a. vinden op: www.voedingscentrum.nl/ trakteren en 
www.gezondtrakteren.nl  en op www.heijenoordschool.nl/Informatie/Lees-meer-linkjes  

 
 
 
Feestdagen en bijzondere dagen 
Bij deze dagen wordt ook rekening gehouden met ons voedingsbeleid.  
 
 

4 Afbeeldingen gedownload op 12-09-2016 van: www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl 
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http://www.voedingscentrum.nl/%20trakteren
http://www.gezondtrakteren.nl/
http://www.heijenoordschool.nl/Informatie/Lees-meer-linkjes
http://www.gezondtrakteren.nl/


 & activiteiten Oriëntatie op jezelf en de wereld - mens en samenleving 
Kerndoel 34 
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van 
henzelf en anderen. 
 
 
Meerwaarde voor leerlingen 
Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge 
leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel 
van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen, of uit te 
stellen, door gezond gedrag te stimuleren  

Een gezonde leefstijl draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de 
schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling: 

● Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter. 
● Gezonde School draagt bij aan het versterken van de weerbaarheid van leerlingen. 

Leerlingen worden zich al vroeg bewust van hun eigen verantwoordelijkheid bij het 
maken van een gezonde keuze. 

● Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd 
een ongezonde leefstijl af te leren. 
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● G E Z O N D   

● G E D R A G 

● V O E D I N G 

●  

●  ●  

●  

● Groep 1/2 

 
Groep 3/4 
als groep 1/2 

 
Groep 5/6 
als groep 1/2 +  

●  

 
Groep 7/8 
als groep 5/6 +  

●  

● belang van 
ontbijt, 
pauzehap 
en lunch 

● belang van voedsel  

● belang van brood, 
fruit en melk bij 
ontbijt, pauzehap en 
lunch  

● maximaal 7x per 
dag iets eten of 
drinken  

● alternatieven voor 
riskant snoepgedrag 

● belang van een goed 
voedingspatroon  

● behoefte aan 
voedsel, afhankelijk 
van lengte, gewicht, 
leeftijd en activiteit  

● onderscheid tussen 
basisvoedingsmiddel
en (inclusief drinken) 
en extraatjes  

● variatie in eten en 
drinken  

● evenwicht in 
energieopname en 
energieverbruik  

● invloed van te veel of 
te weinig eten op je 
gezondheid  

● mogelijkheden tot 
verandering in het 
eetpatroon  

● basisregels voor een 
gezond voedingspatroon 

● voedingsmiddelen uit de 
vijf groepen: 
brood/aardappelen, 
groente/fruit, melk/vlees, 
vet en drinken  

● variatie in en tussen 
deze groepen  

● hoofdtaken van de 
voedingsstoffen: eiwit, 
zetmeel, vet, vezels, 
water, vitamines en 
mineralen  

● belangrijkste 
voedingstips  

● overeenstemming 
tussen eet- en 
bewegingspatroon  

● mogelijkheden om het 
eetpatroon gevarieerder 
te maken  

● eigen 
verantwoordelijkheid 
voor delen van het 
voedingspakket  

● factoren die het 
eetgedrag en 
voedselkeuze 
beïnvloeden  
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