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Introductie 

We willen gezond eten op school voor iedereen makkelijk maken, om zo bij te dragen aan een 

goede ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders willen we zorgen  voor gezond eten en 

drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Starrebos 

wil op een positieve manier bezig zijn met  gezonde voeding. Het ministerie van onderwijs legt 

hierin een duidelijke verantwoording bij het onderwijs. In de basisschoolleeftijd wordt een basis 

gelegd voor gezonde voedingsgewoontes gedurende de rest van het leven.  Deze 

verantwoordelijkheid nemen we serieus. 

 

Er is ruimte om individuele afspraken te maken bij b.v. een allergie, dieet of een bepaalde 

(geloofs-) overtuiging. Deze afspraken kun u maken  met de leerkracht van uw kind. 

 

Eten in de ochtendpauze 

De kinderen eten elke dag een gezonde pauzehap.  

Groente en/of fruit worden, bij voorkeur, in een plastic trommeltje gedaan wat ook iedere dag 

weer mee naar huis gaat.  

We vragen ouders om geen koek, snoep of chips mee te geven. 

 

Drinken tijdens de ochtendpauze 
We stimuleren de kinderen om tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken met zo min mogelijk 
toegevoegde suikers te drinken. We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken, 
vruchtensappen e.d. in pakjes mee te geven omdat deze vaak erg veel suiker bevatten.  
Het drinken graag meegegeven in een afsluitbare beker of plastic flesje wat ook iedere dag weer 
mee naar huis gaat. 

Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:  

 Water  

 Koude thee 

 Melk 

 Water met eventueel een beetje ranja of roosvicee 

 

Traktaties  

Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Wij 

vragen de ouders wel om de traktaties gezond te houden. 1 kleine traktatie is voldoende. Een 

cadeautje hierbij is niet nodig. 

Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:  

 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, peperkoek, mini eierkoek..  

 Op de site: http://www.gezonde-traktatie.nl/gezonde-traktaties/ staan veel leuke ideeën   

 

http://www.gezonde-traktatie.nl/gezonde-traktaties/


 
 
 
 

  

Het goede voorbeeld 

Kinderen kijken ook naar wat hun leerkrachten eten. Leerkrachten geven het goede voorbeeld. 

Het beleid geldt dus niet alleen voor de kinderen.  

 

Speciale gelegenheden  

We zijn van mening dat er bij speciale gelegenheden uitzonderingen gemaakt mogen worden 

t.a.v. het eten en drinken. Onder speciale gelegenheden verstaan we bijv. schoolreisjes, kerst, 

Starrebosdag, verjaardagen juf/meester, thema-, en feestdagen.  Als school zorgen we dat we op 

deze dagen, samen met de oudercommissie/activiteitencommissie, goed nadenken over de 

traktaties.  

 

Communicatie m.b.t. het voedingsbeleid 

 Bij de intake worden de ouders op de hoogte gebracht van het voedings beleid op 

Starrebos. 

 Tijdens de algemene ouderavond worden de ouders geïnformeerd over het 

voedingsbeleid op Starrebos. 

 We agenderen het voedingsbeleid regelmatig als agendapunt in vergaderingen van het 

team 

 

Afspraken 

 De leerkracht staat niet toe dat er tijdens de ochtendpauze iets anders dan fruit of 

groente genuttigd wordt. Ander eten wordt mee terug naar huis gegeven. 

 De leerkracht vraagt aan het kind om de volgende dag weer een gezonde pauzehap mee 

te brengen.  

 De leerkracht neemt contact op met de ouders bij herhaaldelijk afwijken van de regels 

rondom de gezonde pauzehap.  

 

Overige pijlers 

 Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen.  

 We houden ouders betrokken door regelmatig een bericht over gezonde voeding in onze 

nieuwsbrief te plaatsen. 

Originele en feestelijke ideeën voor pauze, lunch, drinken en traktaties 

Tips voor pauzehappen, lunchtrommels en drinken: www.voedingscentrum.nl/etenopschool 

Vrolijke traktaties op www.voedingscentrum.nl/trakteren en www.gezondtrakteren.nl 

 

Eten tijdens het overblijven 

Klik hanteert al geruime tijd richtlijnen voor een gezonde lunch. Hierin is niets veranderd. De 

kinderen eten dagelijks een gezonde lunch. We vragen ouders om geen koek, snoep of chips in de 

broodtrommel te doen. Kinderen krijgen op school melk, thee of water aangeboden. 

 

 
 

 

http://www.voedingscentrum.nl/etenopschool
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
http://www.gezondtrakteren.nl/

