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HEY!
STAP 1: WAT WILLEN WE OP SCHOOL?

 ▶ Een leuke plek waar leerlingen kunnen chillen tijdens de pauze (zie vraag 1).

 ▶ De mogelijkheid om er één keer per week gezonde snacks te 
kopen. Zo wordt de ruimte een gezellige bar (zie vraag 8)!

Kijk naar de resultaten van 
de vragenlijst1 en duid aan:

STAP 2: WELKE RUIMTE KAN HIERVOOR DIENEN?
Staan er goede voorstellen in de vragenlijst (zie vraag 2)?

 ▶ Ja! Kies er samen 
één uit, en ga naar 
de volgende stap.

 ▶ Nee. Hier wat inspiratie:

Is er op school een plaats waar 
leerlingen vaak en graag zijn?

Een lokaal dat niet meer 
gebruikt wordt? 

Op de speelplaats, of ergens 
waar het overdekt is? 

Een oude caravan?

In de refter? 

…

STAP 3: HOE GAAN WE DE BAR 
OPBOUWEN?
Zijn er leerlingen, leden van het schoolteam of ouders die mate-
rialen kunnen aanleveren? Dat vind je terug in de brieven voor 
leden van het schoolteam en (groot)ouders2. Contacteer hen als 
jullie hun materialen kunnen gebruiken.

Gaven de leerlingen goede en haalbare 
voorstellen voor de opbouw van de bar, 
o.a. voor het inrichten van de ruimte  
(zie vraag 4)? Denk ook na over hoe jullie  
de toog gaan maken.

 ▶ Ja. Weten jullie hoe eraan te beginnen?

 ▶ Hoe maak ik een toog? Opties:

 ▶ Nee. Hier wat inspiratie:

Probeer handige leerlin-
gen/leden van het school-
team te overtuigen om 
jullie op weg te helpen! 

Zijn er creatieve richtingen/
afdelingen, zoals houtbewer-
king, mode voor de inrichting 
van de bar, staalbewerking, 
bouw, …? Deze leerkrachten 
en leerlingen kunnen jullie 
misschien een handje helpen?

 ▶ Ja: Aan de slag!

 ▶ Nee:

 ▶ Eenvoudig: gebruik een tafel.

 ▶ Of neem een kar

 ▶ Maak zelf een toog uit houten paletten.

 ▶ Hoe? Op YouTube vind je instructievideo’s  
(bv. https://www.youtube.com/watch?v=QLwQB3xFitQ)

 ▶ Waar vind ik paletten?

Vraag eens na bij een supermarkt.

Zoek eventueel ook naar tweedehandsspullen.

Ga zeker na of ouders van leerlingen of leden van het school-
team dit kunnen aanleveren (zie voorbeeldbrieven2).

 ▶ Vorm een oude caravan om tot toog.

Hey, welkom bij Team Creatie!  
We zijn blij dat je in ons team zit. In dit stappenplan staat 
wat je kan doen om de bar te maken en in te richten.

1 Vraag de resultaten van de vragenlijst aan de persoon die jou deze handleiding gegeven heeft.
2 Zie fiche 3: ‘Voorbeeldberichten’ of digitaal via www.gezondleven.be/snack&chill.

https://www.youtube.com/watch?v=QLwQB3xFitQ
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STAP 4: GEEF DE BAR EEN NAAM!

 ▶ Hoe maak ik de rest van de bar  
(o.a. verder inrichten van de ruimte)?

Staan er goede ideeën in de vragenlijst? (zie vraag 15)  ▶ Ja? Kies een naam.

 ▶ Neen? Enkele tips:

 ▶ Is er al een 
winkeltje op 
school met 
leuke naam? 
Misschien 
kan je deze 
overnemen.

 ▶ Probeer de naam van de school 
of een stuk ervan te combine-
ren met ‘Café’, ‘Bar’, ‘Pop-up’, 
‘Salon’. Enkele voorbeelden:

Café Leo (Sint-Leo)

Bar Victoir (Sint-Victoirinstituut)

Bosco Bar (Don Bosco)

Bar Bernard (Bernardusschool)

Bar Bara (Sint-Barbaracollege)

KTA – café (Koninklijk 
Technisch Atheneum)

 ▶ Snack & GO! 
voor een school 
van het GO!

 ▶ Bedenk zelf een leuke naam.  
Enkele voorbeelden:

Boost Bar

Junk Fruit

FastFruit

Snack ‘n Lounge

Snack & Chill

Food Corner

Snack Bar

 ▶ Ga op zoek naar meubelen (o.a. stoelen, tafeltjes,  
barkrukjes, statafels).

Combineer oude meubelen = retrobar.

Schilder de stoelen om ze een frisse look te geven.

…

 ▶ Maak meubels uit houten paletten.

Bevestig 2 paletten op elkaar en 
je hebt een salontafeltje.

Maak loungezetels.

Of ga voor statafels.

…

 ▶ Tips nodig voor de inkleding?

 ▶ Zomerse Hawaii-bar met bloemenslingers, bamboe,  
een opblaasbare palmboom en andere Hawaii-decoratie.

 ▶ Wijzig het thema volgens het seizoen:

herfst: Halloween (o.a. pompoe-
nen, heksen, spinnenweb).

winter: Sinterklaas of kerstmis (o.a. 
kerstlichtjes, kerstboom).

 ▶ Kleed gewoon leuk aan met bv. plantjes, bord met 
daarop de naam van de bar, foto’s, krijtbord, …

TIP: Een nieuw project starten op school kan voor 
heel wat werk zorgen. Pak het gerust stap voor stap 
aan, op jullie eigen tempo. De inkleding kan mee-
groeien met het project!
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