
Voedingsbeleid op de Egbertusschool 
 
 
Visie  
Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt              
aan de ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor             
niemand zich buitengesloten of veroordeeld hoeft te voelen. Gezond eten gaat over goed             
voor jezelf zorgen. We vinden het belangrijk dat er op school tijdens de pauzes gezond eten                
en drinken is. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten              
kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.  
 
Beleid  
We maken onderscheid in gewone dagen en bijzondere dagen. Gewone dagen zijn de             
dagen waarop niets bijzonders gebeurt. Bijzondere dagen zijn de dagen waarop wél iets             
bijzonders gebeurt: 

● Sint Nicolaas komt langs 
● We vieren het Kerst- of het Paasfeest 
● De meester of juf is jarig 
● Een van de kinderen is jarig 
● We gaan op schoolreis 
● Er valt een feest te vieren: openingsfeest, carnaval, afscheidsavond groep 8, enz. 

Al met al heel wat bijzondere gebeurtenissen! Met een groep van 30 kinderen heb je iedere                
week wel wat te vieren. Dit vraagt dus om beleid. 
 
Het beleid bestaat uit de volgende onderdelen:  

- Algemeen 
- Regels en afspraken over het ontbijt 
- Regels en afspraken over ochtendpauze en lunch  
- Regels en afspraken bij speciale gelegenheden 

  
Algemeen: 

● Educatie: 
○ Er wordt structureel (bij elke jaargroep) aandacht besteed aan gezonde          

voeding in de lessen.  
● Gruitdagen:  

○ Maandag en vrijdag zijn ‘gruitdagen’! De kinderen nemen dus alleen groente           
en/of fruit mee. 

● Houdbaarheid etenswaren:  
○ De school heeft een beperkte koelmogelijkheid, daarom wordt alleen het          

meegebrachte drinken gekoeld. Als het warm is op school worden          
bederfelijke vleeswaren afgeraden (ook in de winter wanneer de verwarming          
aan staat). Een goed sluitende broodtrommel houdt het brood langer lekker           
en voorkomt uitdrogen. Koeltasjes bieden ook uitkomst! 

● Voorbeeldgedrag:  
○ Het is belangrijk dat ouders en personeelsleden het goede voorbeeld geven           

aan de kinderen.  
 



Regels en afspraken over het ontbijt: 
● Ontbijt: 

○ De school gaat er vanuit dat wanneer het kind naar school komt, het thuis al               
ontbeten heeft. Het ontbijt brengt namelijk de spijsvertering op gang en zorgt            
ervoor dat een kind belangrijke voedingsstoffen binnenkrijgt. Een goed ontbijt          
levert daarnaast energie voor de benodigde concentratie op school.         
Bovendien heeft een kind, als het ontbijt, in de loop van de ochtend minder              
trek in iets tussendoor.  
 

Regels en afspraken over ochtendpauze en lunch: 
● Ochtendpauze:  

○ In de pauze wordt er een gezond tussendoortje gegeten. Let op: een            
tussendoortje is géén lunch! 

○ Tips over wat u uw kind het best te drinken kunt geven leest u hier. 
○ Kinderen die hun drinken zijn vergeten, drinken water. 

● Lunch:  
○ Tijdens de middagpauze wordt een gezonde lunch aangeraden. 
○ Tips over wat u uw kind het best te drinken kunt geven leest u hier. 
○ Kinderen die hun drinken zijn vergeten, drinken water. 

 
Regels en afspraken bij speciale gelegenheden: 
Omdat het een speciale gelegenheid betreft, zijn “extra traktaties” speciaal. Het is belangrijk             
om ze niet “gewoon” te laten worden.  
 

● Traktaties:  
○ Vaak leeft een kind al maanden naar zijn/haar verjaardag toe en is het voor              

hem/haar het hoogtepunt van het jaar. Het team van de Egbertusschool is            
van mening dat de jarige centraal staat en niet de traktatie. Het ritueel van het               
jarig zijn zorgt voor het feest, bijvoorbeeld het liedjes zingen, de namaaktaart,            
de muziekinstrumentjes die het zingen begeleiden, de kroon en het handjes           
geven. Daarnaast wordt er getrakteerd. Het verzoek aan de ouders is om bij             
het verzorgen van de traktaties zoveel als mogelijk rekening te houden met            
het voedingsbeleid op de Egbertusschool. Voorbeelden gezonde traktaties.  

○ De school kiest er niet voor de traktatie te weigeren. Dit zou voor de jarige               
Job de verjaardag kunnen bederven en dát willen wij niet op het geweten             
hebben. Wanneer een traktatie naar het oordeel van de leerkracht (té)           
ongezond is, kan de leerkracht er echter wél voor kiezen de traktatie met de              
kinderen mee naar huis te geven. Ouders kunnen dan zélf bepalen of het kind              
(een gedeelte van) de traktatie mag nuttigen. 

○ De kinderen trakteren bij voorkeur tijdens de pauze. Zo wordt het           
samengevoegd met een eetmoment.  

○ De leerkrachten doen graag met de traktaties voor de kinderen mee! 
● Verjaardag van de docenten: 

○ Als een leerkracht zijn/haar verjaardag viert dan houdt hij/zij zo veel als            
mogelijk rekening met de uitgangspunten van dit voedingsbeleid.  
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