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Introductie 
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. In het kader van de Gezonde 
Wijnberg (landelijk de Gezonde School) hanteren we bepaalde richtlijnen tijdens de kleine ochtend 
pauze en de lunchpauze.  
 
Aangezien u als ouder/verzorgers in de meeste gevallen het eten of 
drinken meegeeft, vragen we hierbij uw begrip en ondersteuning. 
Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van uw kind. 
 
Kinderen die vanuit de behandeling naar de Wijnberg komen, krijgen 
het eten en drinken mee vanuit de groep. De Mutsaersstichting 
hanteert hierin dezelfde afspraken als de Wijnberg.  
 
Mocht uw kind in overleg met de arts een bepaald dieet volgen, dan kan er in overleg met school in 
deze gevallen afgeweken worden van dit beleid. 
 
Eten in de ochtendpauze 
Dit pauzemoment vindt meestal plaats rond 10 uur. In de klas is er de mogelijkheid om fruit of groente 
te eten. Deze pauze duurt zo’n vijf tot tien minuten, dus geef uw kind iets kleins mee in deze tijd om op 
te eten, het liefst in een klein trommeltje.  
 
In deze kleine pauze drinken de leerlingen water. Dit is bij de Wijnberg aanwezig en hoeft u dan ook 
niet mee te geven. 
 

Geschikt voor de ochtendpauze vinden wij bijvoorbeeld:  

 Fruit mogelijkheden: appel, sinaasappel, banaan, peer, kiwi, frambozen, bramen, meloen, aardbei, bessen, 
druiven en mandarijn. Gedroogd fruit zoals abrikozen, pruimen of een handje rozijnen mag ook. 

 Groente mogelijkheden: worteltjes, komkommer, reepjes paprika, snoeptomaatjes, rauwe bloemkool, 
radijsjes, bleekselderij.  

 

Eten tijdens de lunchpauze 
De lunchpauze vindt tussen de middag plaats, tussen 12.30 en 13.30 uur. 
De leerlingen eten in een klas waar toezicht is en gaan daarna meestal 
even naar buiten.  
 

Geschikt voor de lunchpauze vinden wij bijvoorbeeld:  

 De beste keuze bij de lunch is een volkoren, meergranen of tarwe boterham met vlees of kaas. Een cracker 
of knäckebröd, soepstengel, muesli- of rozijnenbol kan ook. Het beste kunt u dit meegeven in een 
broodtrommel. 

 Het brood / de boterhammen kunt u het beste besmeren met zachte halvarine of margarine uit een kuipje. 
Dit in het kader van de goede vetten en vitamines A, D en E.  

 Bij de lunchpauze kan melk meegegeven worden in een beker of pakje.  

 Naast de boterham kan eventueel een bakje magere yoghurt met fruit, rozijnen, noten of muesli gegeten 
worden. Zorg zelf wel voor een lepel.  

 Tip: bij warme dagen, waarbij de temperatuur enorm op kan lopen, kunt u eventueel een koelelement in de 
tas stoppen, of het eten in een koeltas meegeven, zodat het eten en drinken op smaak blijft en niet bederft.  

 Tip: koude melk kunt u ook in een thermosbeker meegeven, op die manier blijft de melk lekker koel. 
 

Drinken 
Kinderen drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch dranken zonder toegevoegde 
suikers. We vragen ouders geen limonade, frisdranken, sportdranken en 
vruchtensappen mee te geven omdat ze erg veel suiker bevatten. 
 
Geschikt voor drinken vinden wij bijvoorbeeld:  

 Water 

 Thee zonder suiker 

 Halfvolle melk, karnemelk of yoghurtdrank zonder toegevoegde suikers 
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Traktaties  
Wanneer een leerling jarig is wordt dit uiteraard bij de Wijnberg gevierd. Een jaartje 
ouder worden is altijd weer een feest en het jarige kind staat die dag dan ook 
centraal. Bij de Wijnberg mag getrakteerd worden in de vorm van tastbare of 
gezonde traktaties. Elke klas viert de verjaardag op een passende manier, 
afhankelijk van de leeftijd van het kind en de samenstelling van de klas. We adviseren 
ouders/verzorgers om zo gezond mogelijk te trakteren. De gezonde traktaties mogen op school 
opgegeten worden, de overige traktaties worden mee naar huis gegeven. We hebben ouders via een 
nieuwsbrief geattendeerd op de website gezondtrakteren.nl waar ze inspiratie kunnen opdoen voor 
een gezonde traktatie.  
 

Geschikt voor traktaties vinden wij bijvoorbeeld:  

 Groente en fruit in een leuk jasje. 

 Kleine porties van producten die niet te veel calorieën bevatten, zoals een rozijndoosje, een handje naturel 
popcorn, soepstengel. 

 Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas.  

 

Feesten en vieringen 
Bij een aantal feesten of vieringen wordt in de klas iets gegeten dat te maken heeft met een bepaalde 
feestdag of activiteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan eieren met Pasen of een kerstbrood bij het 
Kerstontbijt. We proberen deze etenswaren zoveel mogelijk in het teken van de Gezonde Wijnberg te 
stellen.  
 
Kooklessen  
Bij de Wijnberg worden kooklessen gegeven, voornamelijk in de midden- en 
bovenbouw van het SO en in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Bij deze 
lessen ligt de nadruk op gericht inkopen doen, het goed volgen van recepten om 
voedsel te bereiden. Uiteraard wordt hetgeen wat bereid wordt ook geproefd en 
mag dit opgegeten worden. Ook deze lessen staan zoveel mogelijk in het teken van de Gezonde 
Wijnberg.  
 
Medewerkers 
Onze medewerkers geven in alles het goede voorbeeld, dus ook tijdens de eet- en drinkmomenten in 
de klas. Voor onze medewerkers gelden dezelfde voedings- en drinkafspraken als voor onze 
leerlingen.  

Toezicht op beleid 

 Bij niet toegestaan eten of drinken, worden ouders/verzorgers gebeld met de vraag te letten op 
het gezonde school beleid. Er wordt gadviseerd gezond eten mee te nemen. Er wordt benoemd 
wat hieronder verstaan wordt en doorverwezen naar de website en schoolgids. 

 Als het gesprek met ouders/verzorgers niet voldoende verbetering oplevert, gaat de leerkracht 
en/of unitregisseur in gesprek met de ouders/verzorgers. 

 Niet toegestane traktaties worden wel uitgedeeld, maar niet op school opgegeten. Ze gaan in de 
tas mee naar huis.  

Overige pijlers 

 Elk schooljaar besteden we aandacht aan gezonde voeding in onze lessen. Hiervoor gebruiken wij 
het officiële Smaaklessen pakket. 

 Via de Mutsaersstichting worden kinderen en jongeren onderzocht door een 
kinderarts of verpleegkundige. 

 Via de Mutsaersstichting worden de ouders met kinderen die onder- of overgewicht 
hebben gescreend en begeleid. De Mutsaersstichting heeft onder andere de module 
eetstoornissen opgenomen in het zorgaanbod. 

 We houden ouders betrokken door regelmatig een bericht over gezonde voeding via 
de website aan bod te laten komen. 

 Op onze school is altijd voor iedereen – kind/jongere en medewerker en bezoeker - 
kraanwater beschikbaar.  
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 Onze leerlingen hebben allemaal een platsic bekertje dat gebruikt wordt in de klas tijdens de 
drinkmomenten.  

 Deze bekertjes worden meerdere keren per dag in de vaatwasser gereinigd.  

 Gezien de veiligheid van onze leerlingen, mogen zij alleen onder begeleiding in de keuken of het 
praktijklokaal komen.  

 


