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Doelstelling: Beschrijven wat het voor een school en haar team betekent als
een project zoals de gezonde basisschool van de toekomst wordt ingevoerd
• Kenmerken van de totale
interventieschool en de beweegschool
• Partners van de gezonde basisschool
van de toekomst
• Gevolgen voor de school en haar team
• Stellingen over uitdagingen van het
project en jullie mening hierover

Kenmerken beweegschool en totale interventieschool
Beweegschool
OBS Harlekijn

Variant 1

Totale Interventieschool
OBS Wereldwijs

Variant 2

Bewegen stimuleren door sport- en spelactiviteiten
Creativiteit stimuleren door cultuuractiviteiten
Gezond eetgedrag stimuleren: toezicht op eigen
meegenomen lunch

Gezond eetgedrag stimuleren: gezonde lunch wordt
verzorgd door Sodexo

Schooltijden zijn gelijk gebleven

Schooltijden zijn verlengd

Geen aanpassing lesrooster

Lesrooster aangepast aan bioritme

Projectcoördinator school verantwoordelijk voor algehele organisatie en communicatie
Projectcoördinator kinderopvang stuurt de pedagogisch medewerkers aan
Pedagogisch medewerkers kinderopvang en
vrijwilligers begeleiden activiteiten tijdens overblijven

Pedagogisch medewerkers kinderopvang en
vrijwilligers begeleiden lunch en activiteiten tijdens
overblijven

Klankbordgroep ouders, werkgroep leerkrachten en leerlingenraad om draagvlak te creëren en behouden
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Partners van de gezonde basisschool van de toekomst
Totale interventieschool
Beweegschool

Gevolgen voor de school en haar team
School “in the picture”

Benoemen
projectcoördinator:
verandering
taakverdeling en inzet
uren schoolorganisatie

Informeren en
communiceren

Schoolbeleid:
bewustere keuzes
rondom gezond gedrag

Tijdsinvestering
leerkrachten
Partners op school
aanwezig
Invloed nieuwe
aanmeldingen

Aanpassingen in en
rond schoolgebouw

Rustigere start na een
pauze
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Stellingen over uitdagingen van het project en jullie mening hierover
1) Wie is verantwoordelijk voor de gezondheid
van onze kinderen?
2) In welke mate zijn de volgende elementen
noodzakelijk om het project voort te zetten na
de subsidieperiode?
3) Wie moet het project uiteindelijk financieren?
4) Aandacht besteden aan een gezonde leefstijl
op de basisschool heeft totaal geen zin als het
voortgezet onderwijs dit niet stimuleert!
5) Op welke manier kan het VO bijdragen aan
een gezonde leefstijl van de leerlingen?

Vragen, opmerkingen…
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