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PO Menukaart VOEDING  

 

Voedingsbeleid     

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Voedingsbeleid PO, VO Een voedingsbeleid schept 
duidelijkheid voor leerlingen, ouders 
én medewerkers van de school. 

Geen Ondersteuning door Gezondheidsmakelaar School & Jeugd 
Charlotte Wouters cwouters@ggdgelderlandzuid.nl  
Klik hier voor een voorbeeldbeleid 
Klik hier voor de Gezonde School inspiratielijst  

Wijkiezengroente 
enfruit.nu 

 Stappenplan, incl. toolkit, om van 
groente en fruit eten op school een 
gewoonte te maken. 

Geen  Bekijk op www.wijkiezengroenteenfruit.nu het 
stappenplan, handige voorbeelddocumenten en verhalen 
van andere scholen. 

Waterbeleid PO, VO Tips & tricks water drinken Geen  De tips & tricks zijn per mail rondgestuurd aan alle PO 
scholen 
 

 

Lesmethoden/educatie 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Smaaklessen 
+ lesportaal Chef! 

PO  Bij Smaaklessen hoort écht zien, 
ruiken, voelen en proeven van eten. 
Alle lessen zijn te geven op het 
digibord. Zet smaaklessen in als 
project, verspreid over het schooljaar 
of gekoppeld aan een regulier 
lespakket. 

Gratis (digitaal) 
bij gebruik 
Chef! Anders 
€75 voor 
lesmap, €300 
smaakleskist. 

www.smaaklessen.nl 
Lesportaal Chef!: www.voedseleducatie.nl  

GrowWizzKid PO Een combinatie van voeding, natuur, 
techniek en duurzaamheid in een 
doorlopende leerlijn leert kinderen op 
een onderzoekende en ervarende 
manier wat gezonde voeding is, waar 
dit vandaan komt en hoe dit toe te 
passen. 

Licentie €10,95 
per leerling. 
Aanschaf 
binnenteelt- 
systeem €7.425 
(10 jr gebruik) 

www.growwizzkid.nl  
 

mailto:cwouters@ggdgelderlandzuid.nl
https://www.voedingscentrum.nl/professionals/gezond-op-school/basisonderwijs/voedingsbeleid-op-de-basisschool.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/Assets/Uploads/voedingscentrum/Documents/Professionals/Onderwijs/Basisonderwijs/Pagina%20voedingsbeleid/Gezonde%20school%20inspiratielijst%202020.pdf
http://www.wijkiezengroenteenfruit.nu/
http://www.smaaklessen.nl/
http://www.voedseleducatie.nl/
http://www.growwizzkid.nl/
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Lekker Fit! PO  Lekker Fit! maakt leerlingen op een 
leuke en leerzame manier vertrouwd 
met de voordelen van een gezonde 
leefstijl. Thema’s: voeding, bewegen 
en gezonde keuzes maken. 

Aanschaf 
handleiding + 
werkboekjes 
(resp. €40 + 
€2,50 p.s.) 

www.lekkerfitopschool.nl 

Watereducatie PO, VO  Een onafhankelijk landelijke portaal 
voor watereducatie. De site biedt o.a. 
lesmaterialen, achtergrondinformatie, 
proefjes en een leerlijn water. 

Geen www.watereducatie.nl  

Leskisten NME PO NME Betuwe heeft in haar aanbod 
o.a. leskisten, lesbrieven en 
projectmappen, over diverse thema’s, 
zoals voeding. 
 

Wisselend www.nmebetuwe.nl 

 

Workshops & losse lessen  

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Superchefs 
 

PO groep 7-8 8 workshops waarin leerlingen 
gezond, lekker en makkelijk koken en 
hun eigen gerechten daarna opeten.  

Startpakket 15 
lln €55 + €300 
boodschappen 

www.voedingscentrum.nl/superchefs  

Waterles PO groep 3-7 Les van +/- 1 uur over water uit de 
kraan drinken, stimuleren en inzicht 
geven in de ongezonde alternatieven. 

Geen www.amsterdam.nl/sociaaldomein/blijven-wij-gezond/jij-
school/jump-toolkit/gezond-eten-drinken/waterles/ 

Fruit & Veggie challenge PO groep 7-8 en 
VO klas 1-2 

Interactieve digibordquiz over de 
gezondheidsvoordelen, herkomst, 
duurzaamheid en smaak van fruit en 
groenten. 

Geen www.fruitandveggiechallenge.nl  

Theater: Professor 
Jakkes en Co 

PO groep 3-8 Een clowneske voorstelling van 30 
minuten rond voeding en beweging. 

Op aanvraag www.toolsforfools.nl/regie-coaching/fools-for-schools-acts-
op-maat/prof-jakkes-co/ 

Stoere traktaties 
 

PO groep 3-6 In 4 lessen worden kinderen op een 
speelse manier enthousiast gemaakt 
over groenten en fruit. In de laatste 
les maken ze zelf ‘Stoere traktaties’. 

Deelname €100 
(per keer) en 
materiaal €50 
(eenmalig) 

www.stoeretraktaties.nl 
www.aartsenkidsfoundation.com/nl/projecten/stoere-
traktaties   

http://www.lekkerfitopschool.nl/
http://www.watereducatie.nl/
http://www.nmebetuwe.nl/
http://www.voedingscentrum.nl/superchefs
http://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/blijven-wij-gezond/jij-school/jump-toolkit/gezond-eten-drinken/waterles/
http://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/blijven-wij-gezond/jij-school/jump-toolkit/gezond-eten-drinken/waterles/
http://www.fruitandveggiechallenge.nl/
http://www.toolsforfools.nl/regie-coaching/fools-for-schools-acts-op-maat/prof-jakkes-co/
http://www.toolsforfools.nl/regie-coaching/fools-for-schools-acts-op-maat/prof-jakkes-co/
http://www.stoeretraktaties.nl/
http://www.aartsenkidsfoundation.com/nl/projecten/stoere-traktaties
http://www.aartsenkidsfoundation.com/nl/projecten/stoere-traktaties
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Ouders betrekken en informeren 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Workshop gezonde 
traktaties 

PO, VO Een ochtend of middag samen met 
ouders gezonde traktaties maken van 
groente en fruit. 

Geen Buurtsportcoach Gerbert; gerbertvanbemmel@gmail.com 

Theater: Voordat je het 
weet zijn ze Groot 

Ouders met 
kinderen van 4 
t/m 12 jaar 

Deze ouderbijeenkomst draait om 
interactief theater en interactieve 
groepsbesprekingen. De acteurs 
beelden herkenbare situaties uit, die 
ze met de ouders bespreken. 

€950 excl. BTW 
en reiskosten. 

www.voedingscentrum.nl/interactief-theater 
Ondersteuning organisatie door Gezonde School Adviseur 
Charlotte Wouters cwouters@ggdgelderlandzuid.nl  

 

Nationale themadagen/weken 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Nationale 
Kraanwaterdag 

28 sept 2022 

PO  Waarom is kraanwater zo’n gezonde 
en duurzame dorstlesser? Hoe wordt 
ons kraanwater gemaakt? En welke 
weg legt kraanwater af voordat het uit 
de kraan komt? 

Geen www.kraanwaterdag.nl 
Buurtsportcoach Gerbert; gerbertvanbemmel@gmail.com 

Week van ons water  

1 t/m 15 mei 2022 

PO, VO Sta een week lang stil bij het belang 
van water. Waarom is water zo 
belangrijk voor je lichaam, de hele 
wereld en waar komt water vandaan? 

Geen www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water 
Buurtsportcoach Gerbert; gerbertvanbemmel@gmail.com 

Week voor de gezonde 
jeugd 

7 t/m 11 juni 2022 

PO, VO Week waarin gemeenten, bedrijven 
en scholen tal van activiteiten 
organiseren om samen gezond 
gewoon te maken 

Geen www.weekvoordegezondejeugd.nl 
Buurtsportcoach Gerbert; gerbertvanbemmel@gmail.com 

 

  

Vraag naar de themalijst ouderbijeenkomsten voor meer inspiratie 

mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.voedingscentrum.nl/interactief-theater
mailto:cwouters@ggdgelderlandzuid.nl
http://www.kraanwaterdag.nl/
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.weekvoordegezondejeugd.nl/
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
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PO Menukaart BEWEGEN 

 

Lesmethoden/educatie 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Het Bewegend Kind 
 

PO Lesmethode om kinderen meer en beter te 
laten bewegen. Het streven is ten minste 4 
dagen p/w, 20-30 min te laten bewegen i.c.m. 
de gymlessen. Er is een leerlijn ontwikkeld en 
een digitaal platform met lessen en video's.   

€7,50 per LL 
excl. btw 
In overleg met 
gemeente 

www.hetbewegendkind.nl  

Zit met Pit! PO groep 4-8 In 6 lessen worden leerlingen zich bewust van 
het belang van bewegen en afspraken over 
schermtijd en leren ze hoe pijnklachten worden 
voorkomen. Uitvoering door leerkracht of 
therapeut. 

€295 voor het 
lespakket. 
Lessen door 
therapeut in 
afstemming. 

www.zitmetpit.nl  

 

Fitheid/motoriektesten 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

BLOC testen PO  Motorische test/scan om motoriek kinderen in 
kaart te brengen. 

In overleg met 
gemeente 

beterlerenbewegen.han.nl/site/informatie-bloc-
beweegtest 
Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

 

Vaste beweegmomenten 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

The Daily Mile PO  Dagelijks onderbreken kinderen de les 15 
minuten om in hun eigen tempo een rondje te 
rennen of joggen met hun klasgenoten. 

Geen www.thedailymile.nl  
Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

Woogie Boogie PO groep 1-2 JOGG en Disney Benelux slaan de handen ineen 
om kinderen te stimuleren meer te bewegen 
door middel van de Woogie Boogie. 

Geen www.woogieboogie.nl  
Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

http://www.hetbewegendkind.nl/
http://www.zitmetpit.nl/
https://beterlerenbewegen.han.nl/site/informatie-bloc-beweegtest
https://beterlerenbewegen.han.nl/site/informatie-bloc-beweegtest
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.thedailymile.nl/
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.woogieboogie.nl/
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
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Pleinactiviteiten PO, VO Tips, adviezen en ondersteuning om het 
schoolplein aantrekkelijker en 
beweegvriendelijker te maken. 

Geen Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

Beweegtussendoortjes PO Een energizer is een kleine opdracht die zorgt 
voor afwisseling in de les, voor het losmaken 
van energie en voor het richten van de 
aandacht. Het doel van een energizer is ook 
vooral dat het leuk is. Dat er even een moment 
is van plezier maken met elkaar. 

Geen Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

Bewegend leren PO Voldoende bewegen heeft grote positieve 
gevolgen voor de ontwikkeling van onze 
hersenen en is dus onmisbaar in het onderwijs! 

In overleg met 
de gemeente 

www.bewegendleren.net 
Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

 

Projecten en programma’s 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Nijntje beweegdiploma PO groep 1-2 Het Nijntje Beweegdiploma is een serie 
beweeglessen waarin een kind wekelijks 
speelplezier heeft en tegelijkertijd alle 
essentiële basisvormen van bewegen leert. 

In overleg met 
gemeente 

www.dutchgymnastics.nl/beweegdiploma 
Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

Schooljudo Hiro PO Multidisciplinaire aanpak die door middel van 
een digitale leeromgeving en fysieke lessen de 
hele klas in hun kracht zet. De lessen vormen 
de basis van zogeheten Skills4Life. 

Vanaf €4000,- 
per jaar 
In overleg met 
de gemeente 

Schooljudo-Hiro 
023-3036800 
Info@schooljudo.nl  

Sponsorloop goed doel PO, VO Ondersteuning bij organisatie van een 
(beweeg)activiteit voor een goed doel (naar 
keuze), bijvoorbeeld een sponsorloop. 

Geen Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

Clinics lokale verenigingen PO, VO Gastlessen/clinics van lokale 
beweegaanbieders, bijvoorbeeld tijdens de 
reguliere gymlessen. 

Geen Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

JOGGING PO, VO Wandelen/hardlopen en afval opruimen. Leuk, 
gezond voor jezelf en een schonere 
leefomgeving. 
 

Geen Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.bewegendleren.net/
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
mailto:Info@schooljudo.nl
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
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Ouders betrekken en informeren  

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Aansluiten ouderavond / 
verzorgen voorlichtingen 

PO, VO Ondersteuning beweegprofessional tijdens een 
ouderavond om een thema rondom bewegen 
aan te kaarten. 

Geen Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

Kindpakket Neder-Betuwe PO, VO Ieder kind moet mee kunnen doen, ook als er 
thuis weinig geld is. Joris Maier kan helpen het 
Kindpakket onder de aandacht te brengen bij 
ouders/verzorgers en leerkrachten. 

Geen Joris Maier via 
kindpakketnederbetuwe@gmail.com  

Beweegactiviteit Ouder & 
kind 

PO, VO Ouderbetrokkenheid, voorbeeldfunctie en 
band tussen ouder & kind versterken. 
Bijvoorbeeld organisatie van een ‘ouder & kind 
beweeg dag’. Of ‘voetbal tegen je opa 
toernooi’. 

Geen Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

 

Nationale themadagen/weken 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Koningsspelen 

22 april 2022 

PO Mede organisatie Koningsspelen eventueel met 
hulp van studenten van sportopleidingen en 
lokale verenigingen. 

In overleg met 
de gemeente 

www.koningsspelen.nl 
Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

Week voor de gezonde 
jeugd 

7 t/m 11 juni 2022 

PO, VO Week waarin gemeenten, bedrijven en scholen 
tal van activiteiten organiseren om samen 
gezond gewoon te maken 

Geen www.weekvoordegezondejeugd.nl 
Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

Nationale Sportweek 

sept 2022 

PO, VO Onder de aandacht brengen van belang van 
sporten- en bewegen. Lokale verenigingen 
zetten deuren open voor proeflessen. 

Geen www.nationalesportweek.nl 
Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

Groene Voetstappen 

sept/okt 2022 

PO Gedurende één schoolweek komen de kinderen 
lopend, met de fiets, steppend, skatend of met 
het openbaar vervoer naar school en verdienen 
daarmee Groene Voetstapstickers. 

€ 0,50 cent per 
leerling 

www.groenevoetstappen.nl 
Buurtsportcoach Gerbert; 
gerbertvanbemmel@gmail.com 

 

Vraag naar de themalijst ouderbijeenkomsten voor meer inspiratie 

mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
mailto:kindpakketnederbetuwe@gmail.com
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.koningsspelen.nl/
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.weekvoordegezondejeugd.nl/
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.nationalesportweek.nl/
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
http://www.groenevoetstappen.nl/
mailto:gerbertvanbemmel@gmail.com
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PO Menukaart MENTAAL WELBEVINDEN 

Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Door in te zetten op een gezonde leefstijl, dragen we bij aan het 

vergroten van de weerbaarheid. En andersom: weerbare kinderen zijn zich bewust van hun eigen kunnen en kracht. Dit is een vaardigheid die kinderen (en 

ook jongeren en volwassenen) helpt om doelen te bereiken, zoals gezond worden en blijven. Een schoolbrede aanpak op mentaal welbevinden, waarbij 

leerkrachten, ouders en leerlingen zijn betrokken, is een voorwaarde voor succes. Lees meer over integraal werken aan het welbevinden van leerlingen op 

www.welbevindenopschool.nl en op www.gezondeschool.nl.  

Het advies is om te kijken welke interventies passend zijn, en wat daarnaast nog nodig is om het welbevinden van leerlingen te vergroten. Dit kan samen 

met de Gezondheidsmakelaar (Charlotte Wouters cwouters@ggdgelderlandzuid.nl) en preventiemedewerkers. 

In de gemeente Neder-Betuwe kunnen preventiemedewerkers van Eleos en ProPersona Connect meedenken over activiteiten op het gebied van mentaal 

welbevinden. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken: 

- Yvonne Buis, Preventiemedewerker/Orthopedagoog Eleos: Yvonne.Buis@eleos.nl  

- Anne Lam, Preventie medewerker ProPersona: A.Lam@propersona.nl  

 
 

 

Aanbod mentaal welbevinden 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Diverse interventies PO 
 

Zoek en filter in de interventiedatabase van de 
Gezonde School, om passend aanbod te 
vinden. 

Wisselend Charlotte Wouters 
cwouters@ggdgelderlandzuid.nl 

 

Ouders betrekken en informeren 

Wat? Voor wie Wat & hoe Kosten Meer info 

Aansluiten ouderavond PO, VO Ondersteuning van een professional tijdens een 
ouderavond om het thema mentaal 
welbevinden te bespreken. 

Geen Anne Lam A.Lam@propersona.nl 
Yvonne Buis Yvonne.Buis@eleos.nl 
Charlotte Wouters 
cwouters@ggdgelderlandzuid.nl 

 

Vraag naar de themalijst ouderbijeenkomsten voor meer inspiratie 

http://www.welbevindenopschool.nl/
http://www.gezondeschool.nl/
mailto:cwouters@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:Yvonne.Buis@eleos.nl
mailto:A.Lam@propersona.nl
https://www.gezondeschool.nl/activiteiten-primair-onderwijs#/InterventionSearchResults?page=1&themesFilter=SocialThemesSearch&subthemesFilter=weerbaarheid-sociale-competenties&subthemesFilter=pesten&educationFilter=primaryEducation
https://www.gezondeschool.nl/activiteiten-primair-onderwijs#/InterventionSearchResults?page=1&themesFilter=SocialThemesSearch&subthemesFilter=weerbaarheid-sociale-competenties&subthemesFilter=pesten&educationFilter=primaryEducation
mailto:cwouters@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:A.Lam@propersona.nl
mailto:Yvonne.Buis@eleos.nl
mailto:cwouters@ggdgelderlandzuid.nl

