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Op de Groene Vallei vinden we het belangrijk dat onze leerlingen gezond eten en drinken. Dit sluit aan bij 
gewoonte 7: houd de zaag scherp.  
 
Introductie Voedingsbeleid 
 
Voor u ligt het voedingsbeleid van onze school. Hoewel wij vinden dat u als ouder verantwoordelijk bent 
voor het voeden van uw kind, denken we dat wij een mooie aanvullende rol kunnen spelen en u kunnen 
helpen om uw kind gezonde eet- en drinkgewoonten bij te brengen. Onderzoek toont aan dat gezonde 
voeding een positief effect heeft op het welbevinden en de prestaties van kinderen. Omdat er op school 9 
eet- en drinkmomenten per week zijn, is de invloed van school vrij groot. Positieve groepsdruk kan 
helpen om routines te ontwikkelen waar kinderen hun leven lang profijt van hebben. 
 
Achtergronden bij het voedingsbeleid 
Aanleiding landelijk 
Het aantal kinderen met overgewicht, en ook het aantal volwassenen met overgewicht, stijgt. Onder 
andere als gevolg van verkeerde eetgewoontes en te weinig beweging. In 2014 had 12% van alle 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar oud overgewicht. Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen 
hebben voor nu en later. Denk aan pesten, minderwaardigheidsgevoel, niet goed kunnen meekomen 
met sport of bewegingsactiviteiten. Er wordt ook verband gezien met verminderde leerprestaties. 
Verder zijn er nog de gezondheidsrisico’s op latere leeftijd, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en een 
hoge bloeddruk. 
Kinderen brengen een groot deel van de week door op school waardoor dit een heel geschikte 
omgeving is om gezonde eetgewoontes te leren en toe te passen tijdens de eetmomenten. Wanneer 
kinderen op jonge leeftijd leren wat gezond eten en drinken is, is de kans groter dat ze op volwassen 
leeftijd gezond eetgedrag vertonen. 
 
Aanleiding binnen de gemeente Ede 
De gemeente Ede heeft een voedingsbeleid waarbij iedereen betrokken wordt. Economie, duurzaamheid 
en gezondheid komen hierin samen. Zo wil de gemeente bijdrage aan een gezonde leefomgeving en 
gezonde inwoners. Ook de kinderen horen hierbij. De doelstelling van de gemeente Ede voor 
voedselonderwijs is: álle kinderen in Ede voedselvaardig door middel van structureel voedselonderwijs en 
een gezonde voedselomgeving op alle basisscholen! Dat is waar de gemeente samen met basisscholen 
naar toe wil werken, zodat alle Edese kinderen leren én ervaren dat bijvoorbeeld melk niet uit de 
supermarkt komt en worteltjes onder de grond groeien. Vanwege de positieve effecten die gezonde 
voeding heeft op het welbevinden en de 
prestaties van kinderen kunnen we ons vinden in deze doelstelling.  
 
Daarom hebben wij de volgende afspraken op school:  
 
Subsidies 
School vraagt verschillende subsidies aan:  EU-schoolfruit en melk, Jong leren eten e.d.  
 
Informatieverstrekking 
Ouders worden ieder jaar ingelicht middels een flyer, een stukje in de nieuwsbrief en via de website. De 
MR is betrokken bij het voedingsbeleid.  
 
In de ochtendpauze  
Kinderen en teamleden drinken water, thee of melk en eten fruit, groente of noten. De doppers kunnen 
in alle lokalen bij de kraan worden bijgevuld. We bieden als school nog fruit en melk aan. Pakjes drinken, 
koeken en snoep gaan terug mee naar huis.  
 



 
Lunch 
Kinderen en teamleden drinken water, thee of melk en eten fruit, groente, noten, brood. We bieden als 
school nog fruit en melk aan. Pakjes drinken, koeken en snoep gaan terug mee naar huis.  
 
Traktaties  
Als kinderen jarig zijn wordt dit op school natuurlijk gevierd. Iedere groep doet dit op eigen wijze maar 
overal wordt gezongen en mogen de kinderen klassen rond. Op school wordt niet getrakteerd met 
verjaardagen. Uitzondering is wanneer er een broertje of zusje is geboren.  
 
Uitzonderingen tijdens speciale gelegenheden 
Zoals gewoonte 7 zegt: zoek naar balans. En daarom maken we ook wel eens een uitzondering zoals met 
schoolreisjes, thema’s, afscheid en feestdagen. Het is belangrijk om ze “bijzonder” te laten blijven. 
Eventuele zoete en vette producten (gezoete dranken, snoep, chips e.d.) worden met mate gebruikt en er 
is altijd een gezonde keuze.  
 
Voedseleducatie 

- Kinderen komen in aanmerking met voeding o.a. door onze moestuin. Klassen verwerken de 
groenten in de klas.  

- De onderbouw bezoekt de boerderij. 
- Groep 8 bereidt op schoolkamp hun eigen diner. 
- Er worden in alle groepen lessen gegeven vanuit het EU-schoolfruitprogramma (CHEF!). 
- School geeft Smaaklessen in alle groepen. Dit doen we twee maal per jaar (november en april)  

 
Borging 
Dit voedselbeleid is opgesteld in samenwerking met het team en de MR. Ieder jaar vindt er een 
tussenevaluatie plaats tijdens een teamvergadering in september. Einde schooljaar 2024-2025 wordt dit 
beleidsstuk, indien nodig, aangepast en opnieuw vastgesteld.  
 
Vragen en/ of opmerkingen? Neem contact op met de leerkracht of met directie.  
 
 
 


