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1. INLEIDING
Gezond(er) eten krijgt steeds meer belangstelling. De Kralingsche School wil hieraan
bijdragen.
Aanleiding:
Het uitdragen van het belang van gezonde voedingsmiddelen en een gezonde verdeling
van voedingsmiddelen en hoeveelheden snoep over een schooldag.
Uitgangspunt:
De richtlijnen die we opstellen over trakteren, eten en drinken op school gelden voor
iedereen. Dus niet alleen voor de leerlingen, ook leraren in de klassensituaties willen
hierin een voorbeeldfunctie tonen.
Verantwoordelijke personen:
Ouders / verzorgers en alle medewerkers van De Kralingsche School.
Onze school kent verschillende momenten waar voeding bij komt kijken. Deze momenten
worden hierna behandeld.

a. TUSSENDOORTJES
De richtlijnen die wij opstellen voor het tussendoortje en de lunch, zijn gebaseerd op
twee principes:
1) Wij zijn van mening dat, in een tijd waarin overgewicht bij kinderen snel
toeneemt, de school een positieve bijdrage kan leveren aan de bevordering van
een gezonde eet-attitude.
2) Voor kinderen is het vervelend als de pauzehapjes in de groep sterk uiteen
lopen in grootte en gezondheid. Kinderen die gezonde hapjes meekrijgen, zullen
met een schuin oog kijken naar de klasgenoot die een zakje chocoladekoekjes eet.
Het meegeven van gezonde voeding maakt het makkelijker voor iedereen.
b. LUNCH
Indien een leerkracht de indruk heeft dat de lunch die een kind bij zich heeft met enige
regelmaat niet voldoet aan de kenmerken van een gezonde maaltijd, dan neemt deze
leerkracht contact op met de ouders.
Indien een leerkracht ziet dat een kind bovenmatig veel snoepgoed bij zich heeft, geeft
hij het kind de opdracht dit weer terug in de tas te doen. Daarna wordt contact hierover
met de ouders opgenomen.
Indien een leerkracht de indruk krijgt dat een kind met regelmaat zijn/haar lunch op
onjuiste wijze gebruikt (brood terug in de trommel, weggooien/weggeven van eten), dan
zal de leerkracht contact opnemen met de ouders.
c. DRINKEN
Veel kinderen nemen van thuis pakjes drinken mee. Deze pakjes bevatten vaak
bovenmatig veel zoetstoffen en conserveringsmiddelen. Wij raden teveel van deze pakjes
drinken ten zeerste af en raden het drinken van water aan.
d. TRAKTATIES
De school vraagt de ouders te zorgen voor een gezonde traktatie, waarin geen of zo
weinig mogelijk snoepgoed (zoetwaren en kleurstoffen) verwerkt zijn.
Indien de leerkracht van mening is dat een traktatie een bovenmatige hoeveelheid
snoepgoed bevat, wordt de kinderen gevraagd de traktatie niet in de klas te nuttigen,
maar mee naar huis te nemen. Ouders kunnen dan zelf besluiten of ze de uitgedeelde
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traktatie geschikt vinden voor hun kind.
Indien een traktatie door de leerkracht ongeschikt geacht wordt om op het gebruikelijke
tijdstip te nuttigen (bijvoorbeeld een zakje chips om 10.00 uur), wordt door de leerkracht
bepaald of de traktatie later wordt genuttigd of mee naar huis gaat.
Kinderen vinden het leuk ook de leerkrachten te trakteren. Leerkrachten zouden het
alleen maar op prijsstellen mee te gaan met de gezonde traktatie, zoals die aan de
leerlingen wordt gegeven.
Voor inspiratie voor gezonde traktaties kunt u kijken op www.gezondtrakteren.nl
Op www.voedingscentrum.nl kunt u een bijzonder traktatieboek bestellen: Ik deel uit!

“In dit boek staan gezond en lekker trakteren centraal. Een fruitcactus, appelschildpadden, spiesjes met
poffertjes en aardbeien, mueslilolly’s, etc. Dit boek bewijst dat leuk en lekker trakteren gezond en verantwoord
kan zijn. Stuk voor stuk bevatten de traktaties niet teveel calorieën en niet teveel vet. Van fruit en groente tot
zuivelproducten, hier en daar gecombineerd met snoep of zoutje. Weinig tijd of juist veel tijd? Al deze traktaties
vind je in Ik deel uit! en laten zien dat een gezonde traktatie nog leuker uitdelen is. Het NIGZ heeft een speciale
multiculturele traktatiekalender uitgegeven met gezonde traktatietips. Zie www.nigz.nl.”

e. SPREEKBEURTEN
In de groepen waar spreekbeurten worden gehouden, komt het voor dat leerlingen extra
trakteren, bijvoorbeeld aan de winnaar(s) van de quiz. Leerkrachten zien erop toe dat dit
niet gebeurt, tenzij het trakteren voortvloeit uit de spreekbeurt. Liever zien we een
nuttige traktatie; een gebruiksvoorwerp als een leuk potlood of gummetje.

2. UITVOERING
Jaarlijks wordt in de eerste maand na de grote vakantie in de klas met de kinderen
gesproken over de waarde van goede en gezonde voeding. Er wordt, op niveau, ingegaan
op de gevolgen van overmatig zoet en minder gezond eten. Hierbij worden ook de
traktaties genoemd. Tegelijkertijd worden de ouders geïnformeerd over gezonde lunch en
traktaties. Hieraan is ook in de Schoolgids aandacht besteed.
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