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GOED GEZONDHEIDSBELEID  

Ons land heeft een sterke traditie om gezondheidszorg en pre-
ventie als een schoolopdracht te zien. Ieder-
een herinnert zich nog het medisch school-
toezicht . We leerden op school melk drinken 
met de melkbrigade en tijdens de anti-alcohol
-week hoe vernietigend alcohol kan zijn.  

(1) definitie WHO ‘Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease 
or infirmity.  

(2) http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Gezondheidsdoelstellingen/ 

(3) http://www.gezondopschool.be/gezondheidsthemas 

Voor een dergelijke opdracht is overleg en ondersteuning nodig. De commissie Gezondheidsbevorde-
ring bij de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) kreeg de expliciete opdracht om strategische en operationele 
doelstellingen uit te werken die schoolteams en andere betrokken actoren (zoals de ouderwerking)
ondersteunen. Enkele initiatieven zijn de website www.gezondopschool.be en dit servicedocument. 

De school van onze kinderen staat midden in de samenleving. Het is bij uitstek de plaats waar ze leren 
zelfstandig hun weg in de maatschappij te vinden. Op termijn wil de Vlaamse school een leer- en 
leefomgeving zijn waar kinderen en jongeren levenslange gewoon-
ten ontwikkelen die horen bij een gezonde levensstijl. Kortom, niet 
alleen thuis, in de buurt met vrienden maar ook op school krijgen 
kinderen en jongeren de kans om gezond gedrag te leren en een 
groot deel van hun jeugd op een gezonde wijze te beleven. Dit is 
belangrijk omdat er een duidelijke verband bestaat tussen de ge-
zondheid van leerlingen, hun welbevinden en hun studieresultaten.  

Scholen maken zelf keuzes op het vlak van gezondheidsbevordering omdat die zo goed mogelijk kan 
aansluiten bij hun leerlingenpopulatie en de context waarin ze werken. Het volstaat bijvoorbeeld niet 
om aan kinderen en jongeren te leren dat water de beste dorstlesser is en dat ze best elke dag meer 
dan een liter water drinken als ze niet de kans hebben om voortdurend water te drinken uit de wa-
terfonteintjes op school.  

Het thema gezondheid is zeer breed en komt ook veelvuldig aan bod: in de verschillende vakken, op 
themadagen en in projectweken, tijdens speelplaatswerking, actieve verplaatsingen (met de fiets), 
naschoolse sportbeoefening, bij initiatieven rond de thema’s voeding en beweging (gezonde maaltij-
den, frisdranken op school), lichaamshygiëne (handen, rug, gebit, gehoor), genees- en genotsmiddelen 
(tabak, alcohol en drugs), veiligheid (ook verkeersveiligheid) en eerste hulp, seksualiteit en relaties 
(gender), welbevinden (gevoelens, pesten, stress, depressie ,faalangst, suïcidepreventie) en gezond-
heid & milieu (omgeving, gezonde binnenlucht ….) Neem een kijkje op de website in de rubriek gezond-
heidsthema’s (3)  

De Vlaamse regering beschouwt preventieve gezondheidszorg en gezondheidsbevordering als één van 
haar prioriteiten. De minister van Onderwijs vroeg elk schoolteam om werk te maken van een gezond-
heidsbeleid, op maat van de school. Dit gezondheidsbeleid is één van de vele inspanningen die Vlaan-
deren levert om de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen (2) te bereiken. 

Vandaag zijn we het er over eens dat gezondheid meer is dan ‘niet ziek zijn’:  ‘gezondheid is een toe-
stand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden(1) waarbij iedereen de kans 
moet hebben om als mens capaciteiten te ontwikkelen en te gebruiken met een maximaal aantal vrij-
heidsgraden en keuzemogelijkheden’. 
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WAAROM OUDERPARTICIPATIE IN HET GEZONDHEIDSBELEID ? 

Het werken rond gezondheid op school heeft veel meer slaagkansen als ook de ouders hierin betrok-
ken worden. Zo hebben dezelfde boodschappen over gezondheid thuis en op school, een veel groter 
effect op gezond gedrag van kinderen. Ouders kunnen niet alleen de boodschappen die de school 
meegeeft thuis ondersteunen, ze kunnen ook zelf het gezondheidsbeleid van de school ondersteunen.  

(Individuele) ouders die vragen, voorstellen of bemerkingen hebben over aspecten van gezondheid op 
school, kunnen terecht bij de schoolraad en/of ouderraad. Ouders die actief willen meewerken aan het 
gezondheidsbeleid, vinden een partner in de ouderwerking (ouderraad of de oudervereniging).  

Schoolraad 

De schoolraad is een formeel advies- en overlegorgaan op school. Het bestaat  uit vertegenwoordigers 
van het personeel, de ouders, de lokale gemeenschap en (in het secundair onderwijs) de leerlingen. 
De samenstelling en de bevoegdheden ervan zijn geregeld via het participatiedecreet(4) of het bijzon-
der decreet(5) voor de scholen van het GO! (onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).    

De formele bevoegdheden van de schoolraad (zoals vastgelegd in de decreten) bevatten tal van aan-
knopingspunten om informatie te krijgen over het gezondheidsbeleid van de school. Er zijn ook moge-
lijkheden om als ouder zelf vragen en voorstellen i.v.m. gezondheidsbeleid te doen. Een schoolraad 
kan immers uit eigen beweging advies geven ‘over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of 
ouders aanbelangen’. De schoolraad is onder meer bevoegd voor overleg over het  ‘welzijns- en veilig-
heidsbeleid van de school’.  

Meer informatie over de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de schoolraad, vind je de 
website van de ouderkoepel waartoe de school van je kind behoort. Weet je niet welke koepel dat is, 
kijk eens op de website van de school of vraag het aan de directeur of een van de leerkrachten.  

Ouderraad  

De ouderraad is een groep geëngageerde ou-
ders, die zich structureel inzetten voor de 
school. Deze raad is samengesteld volgens de 
voorwaarden van het participatiedecreet(6)  
De ouderraad heeft wettelijk bepaalde rechten 
en plichten en heeft een adviesbevoegdheid. 

Meer informatie over de ouderraad op de web-
site van de ouderkoepel waartoe de school van 
je kind behoort (zie kader). 

Zoek je de website van je ouderkoepel? 

Zit je kind op een vrije (katholieke) school, ga 
naar www.vcov.be  

Zit je kind op een school van het GO!, Onder-
wijs van de Vlaamse gemeenschap, ga naar 
www.g-o.be/ouders 

Zit je kind op een provinciale, stedelijke of 
gemeentelijke school, ga naar www.koogo.be 

(4) http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13504 

(5) http://www.gemeenschapsonderwijs.be/ouders/Wie%20zijn%20wij/decretaal/Pages/default.aspx 

(6) http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13504 

Oudervereniging 

De oudervereniging is een verzamelnaam voor elke groep geëngageerde ouders die zich gezamenlijk 
inzet voor de school: oudercomité, vriendenkring, moedergroepen, … Een ouderwerking heeft geen 
decretale verankering: de opdrachten, rechten en plichten voor een ouderwerking zijn niet bij wet 
vastgelegd.  

Je kan als ouder contact opnemen met leden van die raden of verenigingen. Zij kunnen er dan 
voor zorgen dat je vraag/voorstel besproken wordt in hun vergadering. Je kan natuurlijk ook ie-
mand van de directie of het schoolteam aanspreken met je vragen of voorstellen. 
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TIPS VOOR DE OUDERWERKING  

(7)  Meer achtergrondinformatie over de relatie gezin-school in het algemeen: Gezin en school. De kloof voorbij, de 
grens gezet?, Vlor, Acco 2011. 

Scholen en ouderwerkingen kunnen sterk van elkaar verschillen. Op de ene school zijn er veel enthou-
siaste ouders die meedoen aan allerlei activiteiten. De andere school moet moeite doen om ouders te 
betrekken bij activiteiten (bijvoorbeeld een schooluitstap) en/of het beleid (bijvoorbeeld als lid van de 
ouderraad). Dat kan verschillende oorzaken hebben waar we hier niet verder op ingaan(7).  

Ook de betrokkenheid van ouders bij het gezondheidsbeleid van de school zal sterk verschillen van 
school tot school. De ene school kent misschien al een lange traditie van ouderbetrokkenheid bij het 
gezondheidbeleid, in een andere school is gezondheid een thema waarrond nog weinig wordt samenge-
werkt tussen ouders en school. 

Hoe ouders concreet te werk gaan, zal onder meer afhangen van wat ze willen bereiken. We illustreren 
dit aan de hand van een aantal situaties die zich in jouw/jullie school en/of ouderwerking kunnen voor-
doen. We  geven daarbij tips om concreet aan te slag te gaan. In al deze situaties is het belangrijk om 
(voor je ergens aan begint) voldoende geïnformeerd te zijn en tijdig in overleg te gaan met het school-
team, directie en met andere ouders. Dat zal het draagvlak vergroten: wanneer een idee, een plan, een 
concrete actie door verschillende mensen in en rond de school gesteund wordt (directie, leraren, leer-
lingen, ouders ...) zal het meer kans hebben op slagen. 

 

 

… de aandacht voor ge-
zondheid aanzwengelen 

Via een initiatief van 
de school 

 …  de inspraak en be-
trokkenheid van ouders 
bij bepaalde initiatieven 

rond gezondheid  
vergroten 

Gebruik deze lijst als leidraad. In de tweede kolom kan je noteren wat je te weten bent geko-
men of wat het resultaat is van je actie.  

mogelijke situatie  

Via een eigen initiatief 
(van de ouderraad/

oudervereniging) 

Je wil ….. 
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1. De aandacht voor gezondheid aanzwengelen 

Je vindt als ouder dat er op school over het algemeen niet genoeg aandacht is voor gezondheid en je wil 
dat bespreken met andere ouders, met de directie of het schoolteam. Voor je je bekommernis aankaart 
bij de directie, het schoolteam of bij andere ouders (bijvoorbeeld in de ouderraad), kan je je voorberei-
den door wat ‘onderzoek’ te doen.  

WAT KAN JE DOEN? WAT BEN JE TE WETEN GEKOMEN ?  

WAT IS HET RESULTAAT VAN JE INITIATIEF? 

Informeer jezelf over de elementen van het 
schoolbeleid die al inspelen op gezondheidsbe-
vordering : afspraken rond voeding, hoe gaat de 
school om met pestgedrag, …. 

Je kunt informatie vinden in bijvoorbeeld het 
schoolreglement of op de website van de school 

  

Spreek de leraar van je kind of de directie aan. Je 
kan ook terecht bij het CLB van de school! Met 
welke vragen zit je, wat zijn je bezorgdheden in 
dit verband?   

  

Zoek contact met één of meerdere ouders die 
actief zijn in de ouderwerking, het oudercomité, 
de ouderraad of de schoolraad. Overleg met hen 
over je vragen. Ga na of andere ouders jouw vra-
gen en bezorgdheden ook delen.  

  

Wil je een beter zicht krijgen op hoe de grote groep ou-
ders denkt over het gezondheidsbeleid op school of wil 
je te weten komen welke vragen leven, dan kan je een 
enquête afnemen. 

Er zijn verschillende manieren om ouders te bevragen. 
Spreek erover met de directie of met het schoolteam 
hoe je dat best aanpakt. Op de volgende pagina geven 
we een aantal voorbeelden van methodieken.  
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Een discussieavond of ouderforum: in een open vergadering (onbeperkt aantal) meningen van ouders 
verzamelen rond één thema i.v.m. gezondheid. Meestal geef je op deze avond ook aan hoe er verder 
gewerkt kan worden. 

Een oudercafé  (of praatcafé, klascafé): ouders krijgen de kans om hun mening te geven in een be-
perkte groep (10 à 20 ouders). 

Een focusgroep:  je nodigt gericht een beperkt aantal ouders uit (ca. 8 à 12) voor een gestructureerde 
discussie over een bepaald thema. Begeleiding door een ervaren gespreksleider is belangrijk. Zo’n 
gesprek is handig om de voorkeuren en waarden van (uiteenlopende) mensen met betrekking tot een 
bepaald onderwerp in kaart te brengen.  

Een digitale focusgroep: via mail wordt aan een (beperkte) groep ouders gevraagd om hun mening te 
geven over een bepaald probleem. Je kan werken met een informatieve inleiding en daaraan enkele 
vragen koppelen.  

Een enquête (schriftelijk en/of digitaal): een nuttige link is www.enquetemaken.be. Zorg ervoor dat ze 
niet te lang is; enkele vragen zijn voldoende. Een mini-enquête kan je best afnemen op een moment 
dat er veel ouders op school aanwezig zijn zoals op een schoolfeest, een opendeurdag of een ouder-
contact. 

Bekijk of op basis van de verzamelde informatie jouw vraag kan be-
sproken worden op één van de raden (ouderraad, schoolraad) of met 
de directie.  
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WAT KAN JE DOEN? WAT BEN JE TE WETEN GEKOMEN?  

WAT IS HET RESULTAAT VAN JE INITIATIEF? 

Informeer bij het schoolteam en/of de directie 
naar de achtergrond, de opzet en de doelstel-
lingen van het initiatief. Bekijk samen met de 
school het projectplan.  

  

Overleg met andere ouders (bijvoorbeeld via de 
ouderraad): wat de meerwaarde zou kunnen 
zijn van een grotere betrokkenheid van de ou-
ders bij dit initiatief?   

  

Overleg met het schoolteam en/of de directie 
over wat volgens jou de meerwaarde kan zijn 
om ouders bij dit initiatief te betrekken.  

  

Verduidelijk aan de hand van een paar concre-
te voorbeelden van hoe je als ouder kan mee-
werken. Dat komt positief over.  

  

Misschien leidt deze informatie- en 
overlegronde wel tot concrete plan-
nen om vanuit de ouderwerking mee 
te werken aan een bestaande ge-
zondheidsactie of -project 

2. De inspraak en betrokkenheid van ouders vergroten 

De school van je kind neemt al bepaalde initiatieven rond gezondheid en je wenst als ouder of als groep 
van ouders graag mee(r) inspraak daarin, omdat je ervan overtuigd bent dat een sterkere betrokkenheid 
van ouders de actie ten goede zal komen. 

Je kan dit op volgende manier ter sprake brengen bij het schoolteam en/of de directie: 

 Via een initiatief van de school 
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WAT KAN JE DOEN? WAT BEN JE TE WETEN GEKOMEN  

 WAT IS HET RESULTAAT? 

Informeer je zelf eerst grondig over wat de school 
zelf al doet rond gezondheid. Kijk eens op de websi-
te van de school of je informatie vindt over het ge-
zondheidsbeleid of vraag het aan de directie en/of 
het schoolteam. Soms vind je ook informatie in het 
schoolreglement.  
 

  

Formuleer zo helder mogelijk het doel van jullie actie 
volgens het SMART-principe (zie pagina 10):  

Denk vooraf goed na: wat wil je doen, voor wie wil je 
het doen, waarom wil je het doen en welk resultaat 
wil je bereiken? 

Wil je iets organiseren om de leerlingen (en hun ou-
ders) te informeren en te sensibiliseren?  

Wil je iets organiseren om ouders mee te doen hel-
pen aan het gezondheidsbeleid van de school, om 
hun deelname aan het schoolgebeuren te vergro-
ten? 

Tip: zoek inspiratie bij andere initiatieven die je kan 
vinden op de website www.gezondopschool.be  

 

Je hebt als ouder (of met een groep van ouders) al een idee (een nieuwe actie, een nieuw project ...) 
van wat je rond gezondheid zou willen doen op de school van je kind(eren)  

Dit doe je best in vier stappen: 

Via een eigen initiatief (van de ouderraad/oudervereniging) 

Stap 1:  Een voorbereiding maken van wat je precies wil  

Stap 2: Je idee voorstellen en onderhandelen  

Stap 3:  Een actieplan maken en uitvoeren:  wat gaan we wanneer doen, en wie gaat dat doen? 

Stap 4 : Na de activiteit evalueren hoe het is gelopen en wat er volgende keer beter kan 

 

Stap 1: Een voorbereiding maken van wat je precies wil 
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WAT KAN JE DOEN? WAT BEN JE TE WETEN GEKOMEN  

 WAT IS HET RESULTAAT? 

Draag argumenten aan waarmee je de directie kunt 
overtuigen dat dit initiatief bijdraagt tot de gezond-
heidsbevordering. Waarom zou de directie dit een 
goed plan kunnen vinden?  

Geef de nodige achtergrondinformatie over wat je 
wil doen en leg zeker uit waarom dit voor ouders 
belangrijk is.  

Zoek eventueel naar gelijkaardige voorbeelden bij 
andere scholen of organisaties. 

  

Bepaal over welke periode of op welke dag je de 
actie het best zou uitvoeren en hou rekening met de  
schoolkalender.  

  

Bedenk of je de actie kan koppelen aan activiteiten 
die de school al heeft gepland: een schoolfeest, de 
start van een nieuw schooljaar, een bijzondere peri-
ode in het jaar, ... kunnen soms interessante aan-
knopingspunten bieden.  

  

Bepaal welke mensen hier allemaal aan kunnen 
meewerken. Pols eventueel al eens of die mensen 
dat zouden willen doen. Vergeet niet om ook de 
leerlingenraad te contacteren.  

  

Becijfer een eerste (ruwe) raming van de kosten om 
te zien of het allemaal wel financieel en materieel 
haalbaar is.  

 

Onderzoek of en hoe experts van buiten de school 
en/of andere lokale partners (gemeente, sportclub, 
lokale handelaars, mutualiteiten, opvoedingswin-
kels, ...) betrokken kunnen worden.  

 

Check of je alle ouders wel bij de actie kunt betrek-
ken, ook de moeilijk te bereikbare groepen zoals 
anderstaligen of tweeverdieners met weinig tijd.  

 

Verduidelijk op welke manier je plannen aansluiten 
bij het bestaande gezondheidsbeleid van de school: 
als ouders en schoolteam samenwerken rond ge-
zondheid op school, is het belangrijk dat de verschil-
lende initiatieven en activiteiten gekaderd worden in 
het brede gezondheidsbeleid op school.  
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SMART wil zeggen dat je doelen 

• Specifiek (duidelijk en concreet) 

• Meetbaar (je kan achteraf nagaan of het doel 
bereikt werd) 

• Aanvaardbaar (je hebt voldoende ondersteu-
ning bij ouders en schoolteam om aan de actie 
te beginnen) 

• Realistisch (je weet zeker dat je de actie aan-
kunt) 

• Tijdsgebonden (je kan duidelijk aangeven te-
gen wanneer je wat gerealiseerd wil hebben) 
geformuleerd zijn.  

(8) http://www.gezondopschool.be/lokale-partners#node-76 

(9) http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/uitleg.htm 

Enkele aandachtspunten bij de voorbereiding 

Voorzie ook al iets op langere termijn. Eenmalige acties kunnen de aanzet vormen voor iets dat op 
langere termijn in het schoolgebeuren een plaats kan innemen. Gezond gedrag bij leerlingen bevorde-
ren veronderstelt immers dat ze in de loop van hun schoolloopbaan verschillende keren in contact met 
een bepaald gezondheidsthema komen.  

Check of er wel genoeg rekening gehouden wordt met de doelgroep. Wanneer je een actie wil uitwer-
ken, dan moet dit gebeuren op een aangepaste manier, naargelang de leeftijd en de context. Een actie 
rond hygiëne, zoals de leerlingen stimuleren om op bepaalde momenten de handen te wassen, zal je 
anders aanpakken bij kleuters dan bij kinderen van het zesde leerjaar.  

Wil je een beter zicht op de kwaliteit van het aanbod van externe organisaties, wend je dan tot een van 
de expertisepartners (8). Misschien kan de directeur of het schoolteam je wel verwijzen naar experts of 
partners die kunnen helpen.  

Wil je een activiteit laten sponsoren, denk er dan goed over na welke sponsors je wel of niet aan-
spreekt of aantrekt. Scholen die reclame en sponsoring door derden toelaten, moeten zich volgens de 
Commissie Zorgvuldig bestuur houden aan een aantal beginselen (9).  

Een goede taakverdeling is essentieel. Tracht zoveel mogelijk beroep te doen op ‘helpende handen’. Er 
lopen heel wat ouders rond die misschien niet naar de vergaderingen komen, maar van wie je weet dat 
ze bereid zijn om af en toe te helpen bij activiteiten. 
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WAT KAN JE DOEN? WAT BEN JE TE WETEN GEKOMEN  

 WAT IS HET RESULTAAT?? 

Stel je plan voor aan de hand van bijvoorbeeld een 
PowerPoint. Vertel alles wat je in stap 1 noteerde. 

  

Bedenk ook alternatieven. Stel je flexibel op als 
men niet volledig achter het voorstel staat en ga na 
hoe je je plan kan bijsturen.  

Vul dan samen het ‘verbeterkader’ in. Zo kom je te 
weten wat ze liever anders zouden zien en kan je 
onderhandelen: 

 

 

  

Vraag om reactie? Wat vinden ze ervan?  
 

Bespreek het verbeterkader tot het voor iedereen 
een ‘aanvaardbaar’ voorstel wordt en waar men 
tevreden mee kan zijn.  

 

Stap 2: Je idee voorstellen en onderhandelen 

Zonder medewerking van en samenwerking met het schoolteam, zijn de slaagkansen gering. Het is een 
noodzakelijke voorwaarde dat de school positief staat tegenover het initiatief dat de ouderwerking wil 
nemen en dat ze bereid is om mee te werken en mee bekendheid te geven aan de actie. Ga daarom 
tijdig in overleg met het schoolteam en de directie over jullie plannen. 

BEHOUDEN 

Welke dingen vind je er 
wél goed aan? 

WEGLATEN 

Welke dingen moe-
ten voor jou ge-
schrapt worden? 

AANPASSEN 

Welke dingen zou je 
graag anders zien en 
hoe dan? 

TOEVOEGEN 

Welke dingen mis je 
nog in dit plan? 

Past jullie voorstel binnen het gezond-
heidsbeleid van de school? Ken je de 
mening van de leden van de school-
werking, het team en de leerlingen-
raad? Weet je wat het doel is en hoe je 
dat wil bereiken? Dan is het tijd dat de 
werkgroep een actieplan uitwerkt. 
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In het actieplan staan alle taken en werkzaamheden die gaandeweg aan de orde komen.  

Stap 3: Een actieplan maken en uitvoeren 

Het is belangrijk dat er bij het uitwerken van acties een actieplan (of stappenplan) wordt gemaakt. Het 
voorkomt dat je zaken over het hoofd ziet. Het helpt bij het ordenen en verdelen van taken.  

Voor de praktische uitwerking, kan je ideeën opdoen bij al bestaande projecten, terug te vinden in de 
rubriek praktijkvoorbeelden op de website www.gezondopschool.be. 

Voor je een actieplan kan maken, moet je een antwoord hebben op onderstaande 4 vragen: 

1. Wanneer vindt onze activiteit plaats? Op welke datum, in welke week, welke maand? 
Kan ze eventueel gekoppeld worden aan een bestaande actie die de school al organi-
seert?  

2. Wat wordt het precieze verloop: wat gaat er op welk moment allemaal gebeuren? 

3. Welke partners gaan we aanspreken om mee te werken? De ouderwerking, leden van 
het team, de leerlingenraad, ...? 

4. Hoe kunnen we zorgen dat we ALLE ouders/leerlingen bereiken? Sommige ouders/
leerlingen zijn moeilijk te motiveren. Door de juiste actie, timing communicatievorm en 
promotie kan je er toch voor zorgen dat ze zich aangetrokken voelen tot je voorstel. 
Lees de rubriek aandachtspunten bij communicatie naar ouders op pagina 14. 

Je actieplan werk je telkens bij. Wees concreet over de activiteiten op korte termijn. Over de activitei-
ten die later plaatsvinden, hoef je in het begin nog niet zo precies te zijn. Dat werk je pas uit als je ver-
der bent met de voorbereidingen. Zo kom je tot een gedetailleerd actieplan waarin van week tot week/
dag tot dag/uur tot uur staat beschreven wat er gaat gebeuren, op welke locatie en wie daarvoor ver-
antwoordelijk is. 

Als voorbeeld geven we op de volgende pagina een concreet actieplan. Je moet dit natuurlijk aanpas-
sen aan jouw initiatief. 

Wat kunnen we allemaal opnemen in zo’n actieplan? 

Maak een tabel met minimum 4 kolommen: wanneer, wat, 
wie en bijzonderheden. De laatste kolom dient om extra 
informatie over een bepaalde taak bij te voegen.  
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WANNEER moet 
het gebeuren  

WAT moet er gebeuren  

4 maanden vooraf  Aanspreken van partners en vragen 
om mee te werken  

2 maanden vooraf  Materiaal bestellen of zoeken  

4 maanden vooraf  Locatie vastleggen  

2 maanden vooraf  Kenbaar maken activiteit  

WIE gaat 
dit doen  

 

 

 

 

Bijzonderheden  

 

 

 

 

2 maanden vooraf  Afspraken vastleggen over verslagge-
ving  

  

Om de 2 weken  Regelmatig het schoolteam informe-
ren over hoe het loopt 

  

Om de 2 weken  Gemaakte kosten verwerken in de 
boekhouding 

  

Dag zelf  Uitvoeren van de actie: zie dagver-
loop + taakverdeling  

  

Dag nadien Alle materiaal terugbrengen    

Dag zelf  Opruimen    

1 week vooraf  Herinnering:  kenbaar maken activi-
teit 

  

2 dagen vooraf  Materiaal verzamelen   

2 dagen vooraf  Inkopen doen   

2 weken vooraf  Taakverdeling maken voor tijdens de 
dag/week  

  

Dag nadien Medewerkers bedanken     

Week nadien  Boekhouding afwerken    

Dag nadien Foto’s op Smartschool/Facebook/
site plaatsen  
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Schriftelijke communicatie  

 Je kan een flyer of een brief bezor-
gen aan alle ouders.  

 Enkele tips voor het opstellen van een brief/flyer 
voor ouders: 

• Zet bovenaan een duidelijke titel, die over één 

onderwerp gaat. 

• Zorg voor voldoende regelafstand en groot let-

tertype, dat vergroot de leesbaarheid. 

• Ga na of de brief volledig of gedeeltelijk ver-

taald moet worden. 

• Eventueel kan je pictogrammen (10) 

gebruiken.  

• Gebruik eenvoudige woorden, korte 

zinnen en geen afkortingen. 

Visuele communicatie 

 Enkele mogelijkheden: affiches, een 
infostand, foto’s en filmpjes. 

 Maak een infostand en gebruik visu-
eel materiaal zoals foto’s, of een 
filmpje. 

 Positioneer dit op een goed zichtba-
re plaats waar veel 
mensen langskomen: 
op het prikbord in de 
gang, in de inkomhal 
of in de klas.  

Mondelinge communicatie  

 Mensen persoonlijk aan-
spreken en leerlingen en-
thousiasmeren levert veel op!   

 Zoon– of dochterlief is de 
best geplaatste persoon om 
ouders te overtuigen om deel 
te nemen.  

Digitale communicatie: 

 Plaats een oproep op de website van 
de school of de site van de ouderwer-
king. 

 Communiceer per mail.  

(10) http://www.klasse.be/leraren/15725/25-pictogrammen-voor-school-en-ouders/ 

Communicatievormen 

Enkele aandachtspunten bij de communicatie naar ouders 

 In je communicatie moet je zoveel mogelijk ouders bereiken en je dus niet beperken tot altijd 
dezelfde groep van enthousiaste ouders.  

 Formuleer altijd een positieve boodschap. 

 Vraag je af: welke communicatieactie kan ik opzetten die origineel is of die het best aan-
slaat bij onze doelgroep? Bewandel verschillende wegen om ouders te bereiken.  

 Denk ook goed na over de meest geschikte tijdstippen en -kanalen om ouders te bereiken.  

Voor een basisschool is de schoolpoort, bij begin of einde van de schooldag de ideale plaats 
om de aandacht van de ouders te trekken. Voorzie een ouderlokaal of een koffiehoek in de 
gang waar ouders - na het brengen of voor het afhalen van kun kinderen - met elkaar en 
met leden van het schoolteam kunnen communiceren. 

In een secundaire school moet je natuurlijk andere tijdstippen vooropstellen omdat ouders 
hun kinderen niet meer naar school brengen en de contacten zich vnl. beperken tot de re-
guliere oudergesprekken (rapportbespreking). Communiceer zeker ook via de leerlingen 
want hun enthousiasme en overtuigingskracht is de meest effectieve communicatievorm. 
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Stap 4:- Na de activiteit evalueren hoe het is gelopen en wat er de volgende 
 keer beter kan 

Wil je de kwaliteit van je activiteiten verzekeren of zelfs verbeteren, dan is het noodzakelijk om er re-
gelmatig bij stil te staan. Zo’n evaluatie laat toe om duidelijk in kaart te brengen wat je hebt bereikt en 
wat er bij een volgende gelegenheid anders kan om je activiteiten te verbeteren en echt op maat van 
je doelgroep te werken. Evalueren doe je ook beste zo snel mogelijk na de activiteit.  

Je kan twee verschillende evaluaties houden: 

1. De doelgroep evalueert: hoe hebben ze de actie ervaren? Wat vonden ze van de activiteit? 

 Een evaluatieformulier op papier 

 een online enquête 

 Enkele leden van het organisatiecomité interviewen elk twee deelnemers (maar gebruik altijd 
een schriftelijke vragenlijst als hulpmiddel).  

2. De organisatie evalueert: hoe hebben zij de organisatie ervaren? 

Gebruik hiervoor het verbeterkader: 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEHOUDEN 

Welke dingen vind je er 
wél goed aan? 

WEGLATEN 

Welke dingen moe-
ten voor jou ge-
schrapt worden? 

AANPASSEN 

Welke dingen zou je 
graag anders zien en 
hoe dan? 

TOEVOEGEN 

Welke dingen mis je 
nog in dit plan? 

Uit de evaluatie komen de succesvolle of minder succesvolle aspecten aan het licht.  
 
Als laatste stap:  
 

 Schrijf de aanbevelingen en ideeën voor de toekomst uit. 

 Koppel de resultaten terug naar alle betrokkenen: maak een artikel voor de schoolkrant en/of 
publiceer dit op de website.  

Tot slot, een evaluatie kan medewerkers enthousiast maken waardoor meer draagvlak gecreëerd 
wordt en de betrokkenheid van de ouders vergroot. 
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We verzamelen info over algemene 
opvoedingstips: 

• Wat als je kind geen groenten en/of fruit 
wil eten? 

• Wat als je kind allergisch is voor 
groenten en/of fruit? 

• …… 

 

Info te vinden op: 

 De website www. fruit-op-school.be  

 De website http://www.123aantafel.be/ 

 De website www.gezondheidstest.be    

Wat wensen we? 

We bespraken het project fruit-op-school aan 
de hand van een aantal vragen: 

1. Waarom meer ouderbetrokkenheid in 
Tutti-Frutti-project? 

2. Wat is de meerwaarde om ouders bij het 
Tutti Frutti-project te betrekken? 

3. Welke initiatieven kunnen we aan de 
directie en het schoolteam voorstellen? 
Een toelichtingsmoment, een 
overlegmoment tussen ouders, een doe-
moment voor ouders en kinderen, ….. 

Ouderwerking 
Directie 

Schoolteam  

Info te vinden op: 

De website www. fruit-op-school.be 

   Info voor scholen en ouderwerking 

  (pagina 26) 

 

 

Stap 2: ons idee voorstellen en onderhandelen met de directie en het schoolteam 

We willen acties opzetten met als doel: 

 de ouderparticipatie verhogen aan de 
hand van het Tutti Frutti-project. 

 de aandacht van ouders voor het 
gezondheidsbeleid op school 
aanzwengelen? 

Daarop plannen we volgend schooljaar 
volgende activiteiten:  

• De aftrap van een nieuw en gezond 
schooljaar: jaarlijks nodigt de directie en 
het schoolteam de ouders uit om tijdens 
een toelichtingsmoment de 
schoolwerking en schoolafspraken te 
verduidelijken. Tijdens deze toelichting 
wordt ook de ouderwerking voorgesteld. 
We stellen de directie voor dat wij aan de 
hand van een presentatie het 
gezondheidsbeleid van de school en de 
werking en principes van Tutti Frutti 
zullen toelichten. We willen daarbij vooral 
verduidelijken dat de ouders kunnen 
bijdragen door bijvoorbeeld fruit mee te 

Ouderwerking 
Directie 

Schoolteam 

 

 

(event. nieuwe 
werkgroep 
oprichten  
ouders + 
schoolteam) 

Enkele tips: 

• Het schoolteam moet de acties zien 
zitten, want zij moeten een deel van het 
werk doen en/of ondersteunen.  

• Kunnen we fruit-op-school als 
jaarthema van de ouderwerking of de 
school beschouwen?  

• Richten we al dan niet een aparte 
werkgroep op? 

• Bij het voorstel van planning houden 
we:  

 rekening met de schoolkalender 
 in het oog dat de activiteit niet altijd 

op dezelfde dag van de week wordt 
gelegd of juist wel omwille van 
praktische redenen. 

 rekening met de wettelijke 
feestdagen in andere culturen 
zoals de Ramadan, het Suikerfeest 
en het Offerfeest.  

 rekening met het uur van onze 
samenkomst (bijvoorbeeld, de 
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geven in de boekentas en thuis ook een 
aanbod te voorzien. Tot slot willen we 
een oproep lanceren om zich als 
schilouder of –grootouder te engageren. 

Wanneer? begin schooljaar 

Wie organiseert dit? directie i.s.m. 
ouderwerking (voor specifiek onderdeel). 

Voor wie? ouders. 

• Een voorlichtingsmoment voor ouders: 
een infonamiddag of –avond waarin het 
eten van groenten en fruit op een 
luchtige en interactieve manier wordt 
benaderd. We denken hierbij aan 
bijvoorbeeld een kookworkshop waaraan 
ouders en kinderen samen kunnen 
deelnemen, een infosessie rond 
opvoedingsondersteuning (mijn kind wil 
geen groenten eten, wat kan ik doen?), 
of een sessie winkeloefeningen 
(workshop etiketten lezen, versie voor 
ouders en verzorgers van jonge 
kinderen).  

Wanneer? in de loop van het tweede 
trimester.  

Wie organiseert dit? de ouderwerking 
i.s.m. het schoolteam. 

Voor wie? Ouders, grootouders, …. 

• Tutti Frutti in de kijker  

We willen zeker gebruik maken van die 
momenten dat ouders op school 
aanwezig zijn om het gezondheidsbeleid 
en Tutti Frutti extra in de belangstelling 
te plaatsen: de oudercontacten, het 
grootouderfeest, schoolfeest en de 
opendeurdag, enzovoort. Maak een 
standje in het teken van groenten en fruit 
waar kinderen bijvoorbeeld zelfgemaakte 
fruitspiezen, fruitsla of soep aanbieden. 
Toon foto’s of een filmpje rond fruit en 
groenten. 

Wanneer? In de loop van het schooljaar 

Wie organiseert dit? Ouderwerking.  

Voor wie? Ouders, grootouders, alle 
bezoekers van de school …. 

 

thema-avonden vinden plaats na 
de schooluren; het kookmoment 
tijdens de schooluren en samen 
met onze kinderen) 

• Het is belangrijk om ouders te laten 
deelnemen aan klas-activiteiten maar 
vraag aan de leraren dat ze vooraf 
goede afspraken maken. 

• Heb je veel anderstalige ouders, zorg 
eventueel voor een tolk. 

• Vraag aan de leraar of het mogelijk is 
dat de kinderen meehelpen aan de 
voorbereiding (bijvoorbeeld een grote 
collage van de actieve 
voedingsdriehoek).  

• Doe beroep op professionals bij het 
organiseren van vormingsmomenten. 
Kijk eens op de website 
www.gezondopschool.be in de rubriek 
‘partners’.  

• Misschien is er een ouder dokter of 
diëtist(e)?   

 

 

Enkele interessante linken: ouders 
informeren over het project Tutti Frutti: 

• PowerPoint Tutti Frutti  (pagina 27) 

• De actieve voedingsdriehoek 

 

Contacteer het Lokaal GezondheidsOverleg 
of LOGO van jouw regio. Zij kunnen je 
materiaal bezorgen zoals de 
driedimensionale voedingsdriehoek om je 
stand mee op te fleuren.  
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Maak zeker een overzicht van het 
kostenplaatje per activiteit opdat alles 
haalbaar zou zijn. De activiteiten moeten voor 
iedereen toegankelijk zijn.  

Stap 3: een actieplan maken en uitvoeren (wanneer, wat, wie en bijzonderheden) per activiteit 

We maken per activiteit een actieplan op. 

Ter illustratie: het uitgewerkt actieplan voor 
een ‘voorlichtingsmoment voor ouders’. 

(pagina 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiserende 
werkgroep 

Zorg voor een goede samenwerking en 
taakverdeling tussen de ouderwerking en 
het schoolteam. 
• Wie contacteert de meewerkend 

organisaties? 
• Wie kopieert het nodige? 
• …….. 

Hoe maken we een actie kenbaar?  

• maak zeker jullie project op een 
eenvoudige manier kenbaar en begin 
ermee aan de schoolpoort.  

• Hang affiches uit op school: in de 
klas, op het prikbord voor ouders, …. 

• Kondig de acties aan op de website, 
…. 

• Betrek zeker de kinderen bij het 
uitnodigen van de ouders want zij zijn 
de grootste ‘duwers’ om hun ouders 
te overtuigen om naar school te 
komen.  

• Hang zeker foto’s aan de schoolpoort 
of het infobord voor ouders want dit 
houdt de voorbije ouderbijeenkomst 
levendig en kan soms ouders 
motiveren om naar de volgende 
bijeenkomst te komen.  

Op de website www.fruit-op-school.be vind 
je leuke ideeën.  

 

We willen duidelijk in kaart brengen wat we 
hebben bereikt en wat bij de volgende 
gelegenheid anders kan. We houden twee 
evaluaties: 

• Een evaluatie van de activiteit aan de 
hand van een evaluatieformulier die de 
deelnemers op het einde van het 

 • Vooraf moet je goed afbakenen en 
specifiëren wat je juist wil evalueren. 
Als je een voor-lichtingsmoment 
organiseert, is het belangrijk om te 
evalueren of de deelnemers 
daadwerkelijk iets hebben 
opgestoken. Je kunt de evaluatie van 
de activiteit ook verder opdelen 
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voorlichtingsmoment kunnen invullen. 
 Vond je deze activiteit interessant? 
 Heb je er in de praktijk iets aan? 
 Wat vond je van de algemene 

organisatie (plaats, uur, ….)? 
 Reden van deelname 
 Zal je de volgende keer opnieuw 

deelnemen? 
(pagina 28)  

• Een evaluatie van de activiteit door de 
organiserende werkgroep met behulp 
van het verbeterkader:  

 Hoe was de opkomst? Was die 
naar verwachting hoger of lager? 
Wat zijn de mogelijke verklaringen 
hiervoor? 

 In welke mate hebben we onze 
doelstellingen bereikt? 

 Hoe verliep de organisatie, zowel 
vooraf als tijdens de activiteit? Hoe 
verliepen de afspraken met de 
externen?  

 Wat heeft het ons gekost? Is er 
winst geboekt? Kunnen we naar de 
toekomst toe sponsoring zoeken?  

(Pagina 29) 

 

Uit de resultaten van beide evaluaties, 
maken we een overzicht van de succesvolle 
en minder succesvolle aspecten en schrijven 
onze ideeën voor de toekomst uit.  

We publiceren de resultaten, samen met een 
verslag en enkele foto’s  in het schoolkrantje 
en op de website. 

volgens deelaspecten zoals de 
voorbereiding, de praktische 
organisatie en de samenwerking met 
een externe organisatie.  

• Wanneer je zicht krijgt op de zgn. 
drempels zoals ik vond geen opvang, 
of ik spreek de taal niet, dan kun je 
oplossingen zoeken. 

• Denk na op welke manier je de 
aandacht voor het thema voeding in 
het gezondheidsbeleid kunt 
vasthouden (herhaling, andere 
activiteit, ….) 

• Denk na of we deze aanpak kunnen 
verbreden naar andere 
gezondheidsthema’s zoals beweging, 
welbevinden, ….) 

• Weeg ook altijd de tijdsinvestering en 
het budget af tegenover het succes 
(opkomst en appreciatie van de 
deelnemers). 
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Voorbeeld van een actieplan: voorlichtingsmoment voor ouders  

 

WANNEER moet 

het gebeuren 

WAT moet er gebeuren WIE gaat dit doen Bijzonderheden 

4 maanden 
vooraf 

Plaats bepalen Ouderwerking in 
samenspraak met 
directie 

Hoeveel personen kunnen deelnemen? 
Welke materialen en infrastructuur moet 
beschikbaar zijn?  

 Zoeken en boeken van een 
spreker 

Organiserende 
werkgroep 

Vraag hulp van partners zoals het LOGO 
of het CLB. . Meer info vind je op 
http://www.gezondopschool.be/partners. 
Maak afspraken voor de vergoeding en 
eventuele reiskosten. Eventueel kan je 
een schriftelijk afsprakenformulier 
maken. 

 Materiaal bestellen of zoeken Organiserende 
werkgroep 

Welk materiaal moet beschikbaar zijn: 
beamer, laptop, stoelen, tafels, 
microfoon? Welke kosten zijn hieraan 
verbonden? 

2 maanden 
vooraf  

Bekendmaken van de 
activiteit: 

 De kinderen maken een 
uitnodiging voor de 
ouders. 

 Een aankondiging op de 
website en in het 
schoolkrantje. 

 De uitnodiging plaatsen 
op facebook.  

 Affiches ophangen: niet 
alleen op school maar ook 
in een aantal openbare 
ruimtes zoals de 
bibliotheek, het 
gemeentelijk 
ontmoetingscentrum, … 

 Anderstalige ouders 
spreken we zelf aan en als 
we een briefje of flyer 
meegeven, dan maken we 
gebruik van 
pictogrammen.  

Organiserende 
werkgroep 

Vraag aan de spreker of organisatie of ze 
een tekstje kunnen bezorgen dat de 
inhoud van de vorming toelicht. Zo geef je 
de juiste info mee over wat de 
deelnemers kunnen verwachten. Is 
deelname gratis of wordt er een bijdrage 
gevraagd? Moeten geïnteresseerden 
vooraf inschrijven? Is er een maximum 
aantal deelnemers? 

 

 

 

 

 

 

Overleg met de directie hoe we 
anderstalige ouders – ook schriftelijk – 
kunnen bereiken.  
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1 maand 
vooraf 

Opmaak taakverdeling: wie 
ontvangt de spreker, wie 
ontvangt de ouders, wie 
verzorgt drank en hapjes, wie 
richt de zaal in, wie maakt 
een stand ter promotie van 
TF,  ….  

Organiserende 
werkgroep 

Kies voor gezonde hapjes (fruit) en 
drankjes.  

Om de 2 
weken  

Regelmatig het schoolteam 
informeren over hoe het loopt 

Organiserende 
werkgroep 

 

 Gemaakte kosten verwerken 
in de boekhouding 

Organiserende 
werkgroep 

 

1 of 2 weken 
vooraf 

Opvolging inschrijvingen en 
eventueel herinnering sturen 
(deelname aan of 
mogelijkheid tot inschrijven 
voor activiteit).  

Aanspreken ouders aan de 
schoolpoort. 

Uitdelen flyers en/of ludieke 
actie op het touw zetten.  

Herinneringsflyer in de 
agenda van de leerlingen 
laten kleven 

Organiserende 
werkgroep 

Wat doe je als het aantal plaatsen volzet 
is? Plan je een bijkomende sessie? 

Wat als er weinig inschrijvingen zijn? 
Vanaf hoeveel deelnemers laat je de 
activiteit doorgaan? 

 

 

 

Afspraken maken met team.  

Enkele dagen 
vooraf 

De spreker contacteren Organiserende 
werkgroep 

Geef het aantal deelnemers door aan de 
spreker of organisatie. 

Dag voordien Materialen klaar zetten. Organiserende 
werkgroep 

  

Dag voordien Aankoop dranken en hapjes Organiserende 
werkgroep 

 

Dag zelf Onthaal van deelnemers en 
spreker 

Organiserende 
werkgroep 

 

Dag zelf  Voorstelling spreker  Organiserende 
werkgroep 

Geef eventueel een korte inleiding en 
voorstelling van de spreker 
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Dag zelf Bedank de aanwezigen, de 
spreker en de organisatoren 

Organiserende 
werkgroep 

 

Dag zelf Schriftelijke evaluatie bij de 
deelnemers 

Deelnemers Gebruik het voorbeeldformulier  

(Pagina 28) 

Dag zelf of dag 
nadien 

Opruimen + alle materiaal 
terugbrengen 

Organiserende 
werkgroep 

 

Dag nadien Kort (foto)verslag op de 
website zetten  

Organiserende 
werkgroep 

 

 Medewerkers bedanken Organiserende 
werkgroep 

 

Week nadien Boekhouding afwerken Organiserende 
werkgroep 

 

 Vergadering met de 
werkgroep:  

 Evaluatie door de 
werkgroep  

 Resultaten enquête 
deelnemers bespreken 

  Conclusies trekken 
 Tekst voor 

schoolkrant/website 

Organiserende 
werkgroep  

Ter voorbereiding verzamel je volgende 
informatie: 

Aantal aanwezigen 
Resultaten evaluatieformulier 
deelnemers. 
Eindafrekening activiteit  

Maak gebruik van het verbeterkader.  

(pagina 29) 
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Info voor ouders – even voorstellen …….  

 

Dat fruit en groenten gezond zijn, weet iedereen. Toch is ‘weten’ niet altijd gelijk aan ‘eten’. De meeste 
Vlamingen eten veel te weinig groenten en fruit. Bij kinderen is dat niet anders. 

Groenten en fruit zijn onmisbaar in een gevarieerde en evenwichtige voeding. Gezond eten helpt in de strijd 
tegen welvaartsziekten: overgewicht op korte termijn, en diabetes, kanker en hart- en vaatziekten op 
langere termijn. Vroeg beginnen met het aanleren van gezonde voedingsgewoonten is dus heel belangrijk! 

Daarom werd het initiatief voor Tutti Frutti genomen, een project rond ‘fruit op school’. Het principe is 
eenvoudig: op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen een lekker stuk fruit of groente als 
tussendoortje. Bij voorkeur wordt dit samen eten gekoppeld aan een educatieve activiteit: er kan 
bijvoorbeeld meer uitleg gegeven worden over de aangeboden fruitsoort aan de hand van het fruitalfabet (te 
downloaden op www.fruit-op-school.be) of er wordt een bezoek gebracht aan een fruitteler. Daarenboven 
moeten afspraken gemaakt worden in het schoolreglement: op de vaste fruitdag worden geen koekjes als 
tussendoortje meegegeven. 

Een school kan op 2 manieren deelnemen aan Tutti Frutti: via een fruitabonnement of met fruit in de 
boekentas. Bij een fruitabonnement wordt het fruit door de school aangekocht en aan de leerlingen 
uitgedeeld. Hier wordt meestal een bijdrage van de ouders in de kosten gevraagd. Een school kiest zelf 
welke methode voor haar het beste past.  

Scholen die kiezen voor een fruitabonnement komen in aanmerking voor subsidie, nl. 4 euro per leerling in 
de gemaakte kosten voor het aankopen van groenten en fruit.  

Fruit en groente als tussendoortje 

Een tussendoortje kan kinderen helpen om hun energie-inname te spreiden over de dag. Door regelmatig 
iets te eten blijft hun concentratie tussen de hoofdmaaltijden beter op peil. Beperk het aantal 
tussendoortjes wel tot twee per dag, bijvoorbeeld één in de voormiddag en één in de namiddag. Goed 
gekozen tussendoortjes kunnen bovendien de voeding aanvullen.  

Fruit is natuurlijk hét tussendoortje bij uitstek. Het levert energie en daarnaast enkele onmisbare 
voedingstoffen zoals vitaminen, mineralen en voedingsvezels. Groenten en fruit bevatten verschillende 
soorten en hoeveelheden van deze voedingsstoffen. Daarom moeten we dagelijks zowel groenten als fruit 
eten, én afwisselen tussen de verschillende soorten. 

Tabel: Aanbevelingen voor kleuters (3 tot 6 jaar) en lagere schoolkinderen (6 tot 12 jaar). 

 3 – 6 jaar 6 – 12 jaar 

Fruit 1 – 2 stuks (100-200g) 2 – 3 stuks (250-375g) 

Groenten 100 – 150 g 250 – 300 g 

 
In het Tutti Frutti-project worden groenten en fruit aangeboden als tussendoortje. Gemakshalve spreken we 
meestal over fruit en de schoolfruitactie, terwijl een aantal groentesoorten natuurlijk ook heel geschikt zijn om 
als tussendoortje te knabbelen. Denk maar aan een wortel, kerstomaatjes, radijsjes of komkommer. Groenten 
leveren over het algemeen iets minder energie dan fruit. Daarom kunnen deze eventueel aangevuld worden 
met een graanproduct (bv. een boterham, een rijstwafel) of een glas melk. 
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Het fruitabonnement 

De school staat dus in voor de praktische organisatie: het fruit bestellen, de betaling aan de handelaar, de 
afhaling (als de handelaar niet levert) en de verdeling van het fruit. Wensen jullie als ouderwerking hieraan 
mee te werken, bijvoorbeeld door te helpen bij het wassen en schillen van het fruit, spreek er dan met de 
directie over.  

Fruit in de boekentas:  

Hier brengt zoon/dochter zelf fruit van thuis mee. Verder blijft het principe hetzelfde: de leerlingen eten het 
fruit samen op tijdens een afgesproken moment. Ouders zijn dus rechtstreeks betrokken doordat van hen 
gevraagd wordt om fruit mee te geven. Ook hier kunnen schilouders zeker een welkome hulp zijn! 

Wie zal dat betalen?  

Wanneer een fruitabonnement wordt afgesloten, wordt hiervoor meestal een bijdrage van de ouders 
gevraagd. Het is aan de school om te bepalen of zij de deelname aan het fruitproject voor elke leerling 
verplicht maakt (bijvoorbeeld door dit op te nemen in het schoolreglement). 

• Indien een school alle kinderen verplicht deel te nemen aan het project en deze kosten doorrekent 
aan de ouders valt dit onder de maximumfactuur. 

• Indien de ouders zelf kunnen kiezen om hun kind al dan niet te laten deelnemen, valt dit NIET 
onder de maximumfactuur. 

 
Wie kan rekenen op subsidie?  

 Methode Inschrijven? 
Recht op 

subsidies? 
4€/leerling 

Educatieve 
Promotie-

materialen? 

Deelname aan 
wedstrijd? 

BaO 
Fruit in boekentas Ja Nee Ja Ja 

Fruitabonnement Ja Ja Ja Ja 

SO 
Fruit in boekentas Ja Nee Ja Nee 

Fruitabonnement Ja Nee Ja Nee 

 

De fruitabonnementsprijs schommelt tussen 6 en 10 euro voor 30 stukken fruit. Bio fruit kan wel iets 
duurder zijn. Het betalen van een ouderbijdrage kan een drempel zijn voor bepaalde gezinnen. Daarom kan 
eventueel door de ouderwerking gezocht worden naar andere bronnen van inkomsten.  

Misschien kan je sponsoring bij de gemeente of de ouderwerking vragen. Ook opbrengsten van acties 
kunnen het fruitproject (gedeeltelijk) financieren.  

TIP: organiseer een schoolfeest, een tombola of een ander initiatief waarbij een gedeelte van de inkomsten 
kan gereserveerd worden voor de fruitfacturen. 

Wat doen we met het afval? 

Wat doen we met het klokhuis van de appel, de schil van de kiwi of de wortel? Start met een composthoop! 
Het schooltuintje zal er wel bij varen en de school zelf heeft minder restafval. Hier kunnen ouders ook aan 
meehelpen. Misschien hebben jullie ook kippen op school of is er in de buurt een boer die het groente- en 
fruitafval aan zijn dieren kan geven? Veel basisscholen doen al mee met het project Milieuzorg op school 
(MOS). Eén van de onderdelen is afvalpreventie. Meer info op www.milieuzorgopschool.be . 
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Info voor scholen en ouderwerking – Waarom is de 
ouderbetrokkenheid in Tutti Frutti belangrijk?  

Ouders zijn natuurlijke bondgenoten van de school. Ze zijn niet alleen de eerste en belangrijkste partner als 
het over hun kinderen gaat, maar zij zijn ook de eerste opvoedingsverantwoordelijken en moeten hierin 
gerespecteerd worden.  

Binnen de leefwereld van het kind zijn leerkrachten en ouders de bindingsfiguren. Deze relaties zijn met 
elkaar verbonden: als het kind zich thuis niet goed in zijn vel voelt, dan heeft het gevolgen voor zijn 
prestaties op school en vice versa.  

Ook wat betreft voeding spelen de ouders een grote rol: ze vervullen een voorbeeldfunctie voor de kinderen. 
De voedingsgewoonten van kinderen zijn erg afhankelijk van de invloed van de ouders. Vooral bij jongere 
kinderen bepalen de ouders nog bijna volledig wat kinderen eten en wat ze mee naar school nemen. De 
ouders doen meestal de boodschappen voor het eten. Daarbij worden ze wel steeds vaker door de kinderen 
beïnvloed, wat niet altijd tot de gezondste aankopen leidt.  

Elk ouder wil het ‘beste’ voor zijn/haar kind. Als ouders het belang inzien van het eten van  fruit en 
groenten, dan zullen ze eerder bereid zijn mee te werken aan dit ‘fruit op school’-project. Dus hoe beter de 
communicatie naar de ouders, hoe meer kans op succes en gedragsverandering bij de kinderen! 

Voor een aantal ouders is ouderparticipatie niet evident. Wie bijvoorbeeld zelf overwegend negatieve 
schoolervaringen heeft gehad of wie uit een land komt waar betrokkenheid van ouders in het 
schoolgebeuren niet gebruikelijk is, kijk aanvankelijk de school van zijn of haar kinderen erg argwanend 
aan. De drempel is voor die ouders zeer groot. Het is dan ook van groot belang dat we er voor zorgen dat 
ouders zich welkom voelen. We weten dat het zich ‘welkom voelen’ begint aan de schoolpoort. Maar, ook 
initiatieven die rechtstreeks ouders aantrekken, kunnen de drempel naar de school en de klas verlagen of 
zelfs wegwerken.  

Ouderparticipatie in dit project betekent zorgen voor een goede doorstroming van informatie over fruit op 
school naar de ouders: Tutti Frutti of fruit in de boekentas …. Wat is dat? We kunnen een overlegmoment 
organiseren waarin het project wordt toegelicht. Zo’n toelichtingsavond vormt ook het ideale moment om 
‘vrijwilligers’ te rekruteren: eens op school moet het fruit natuurlijk aan de leerlingen worden uitgedeeld. 
Hiervoor kunnen de zogenaamde ‘schilouders’ aangesproken worden om te helpen met verdelen, wassen, 
schillen en snijden van fruit. Fruit op school biedt dus aan ouders de mogelijkheid om te ondersteunen 
tijdens het niet schools leren.  

Je kunt als ouderwerking overlegmomenten organiseren over gezonde voeding of aanverwante 
thematieken. Ouders stappen vlugger de school binnen als ze hun kind aan het werk zien. Een 
openklasmoment is geschikt als laagdrempelige activiteit. Kinderen stralen als ze met hun ouders in school 
samen zitten: ze tonen wat ze allemaal doen en dit haalt als vanzelf de drempel omlaag.  

Het project fruit-op-school of Tutti Frutti biedt de 
mogelijkheid om op een positieve manier met gezondheid 

om te gaan. 
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Heb je vragen of ben je op zoek 

naar inspiratie?  

Kijk dan zeker eens op 
www.gezondopschool.be 

Heb je opmerkingen over dit  

servicedocument?  

Stuur ze door naar  

info@gezondopschool.be 

Dit servicedocument werd opgesteld door de 
werkgroep Leerlingen- en oudersensibilisering 
van de commissie Gezondheidsbevordering bij 

de Vlaamse Onderwijsraad.  
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