
FICHE 7
CHECKLIST BIJ  
AANVRAAG TOOLKIT
In deze fiche vind je de checklist die verschijnt wanneer je de toolkit online aan-
vraagt. En geen paniek als je niet alles kan aanvinken! De voorwaarde om een toolkit 
te krijgen is dat je een minimaal actieplan hebt.

 ⬛ De documenten in het startpakket werden grondig doorgenomen.

 ⬛ Er is draagvlak voor het project bij de directie en leden van het schoolteam.

 ⬛ De leerlingen werden bevraagd via de vragenlijst ‘Wat wil jij op school?’

Hoeveel leerlingen vulden de vragenlijst in? [open vraag]

 ⬛ Er werd op school bekeken of er al een aanbod is aan fruit, groenten en water.

Vink de doelstelling(en) aan van jullie project:

 ⬛ Gedurende een bepaalde periode, worden minstens één keer per week gezonde 
tussendoortjes en/of dranken aangeboden.

 ⬛ De plek waar dit gezonde aanbod verkocht wordt, wordt aantrekkelijk gemaakt.

 ⬛ Er zijn minstens drie trekkers aangesteld om Snack & Chill in goede banen te leiden.

Welke functie heeft elke trekker binnen de school (bv. leerkracht voeding, leerkracht 
aardrijkskunde, zorgcoördinator, de leerlingenraad, de ouderraad, directie …) [open vraag]

 ⬛ Leerlingen worden betrokken bij de uitvoering van Snack & Chill.

Welke taken voeren de leerlingen uit of zullen de leerlingen uitvoeren? [open vraag]

 ⬛ Er is moeite gedaan of er zal moeite gedaan worden om de plek (waar gezonde snacks 
aangeboden zullen worden) aantrekkelijk te maken.

Beschrijf de plek waar de gezonde tussendoortjes verkocht zullen worden (bv. refter, apart 
lokaal, speelplaats ...) en welke inspanningen jullie gedaan hebben of zullen doen om de plek 
aantrekkelijk te maken. [open vraag]

 ⬛ De organisatie van het project (o.a. wie gaat het fruit halen, wie verkoopt de gezonde 
tussendoortjes ...) staat op punt.

 ⬛ Gedurende het project zal de werking van het schoolwinkeltje af en toe geëvalueerd worden, 
en bijgestuurd worden indien nodig.

Beschikt de school over een gezondheidsbeleid? Ja/Nee

 ⬛ Indien ja: dit project zal verankerd worden in het gezondheidsbeleid.

 ⬛ Indien nee: er zullen stappen ondernomen worden om een gezondheidsbeleid op 
poten te zetten (zie www.gezondeschool.be), waarin dit project verankerd zal worden.


