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Lekker Fit! Praatplaat
Instructie voor professionals



Instructie Lekker Fit! Praatplaat

De praatplaat Lekker Fit! is bedoeld voor ouders met kinderen in de onderbouw 
van de basisschool: groep nul, één en twee. De praatplaat nodigt ouders 
uit de schooldag met hun kind te bespreken. De leerkracht of  medewerker 
ouderbetrokkenheid kan de praatplaat ook gebruiken om de gang van zaken op een 
Lekker Fit! school toe te lichten.

Door de praatplaat te bespreken met ouders komen de belangrijkste onderdelen van 
een Lekker Fit! school aan bod. Ouders kunnen op hun beurt thuis met de kinderen 
praten over de activiteiten op school. Jonge kinderen vinden het vaak moeilijk over 
hun dag te praten. Door samen naar de praatplaat te kijken kunnen ze herkennen 
wat ze in de les hebben gedaan en hierover vertellen.

In de praatplaat wordt ook verwezen naar informatie die op school of  online te vinden 
is; zoals het Lekker Fit! lied en de tips en ideeën voor Lekker Fit! traktaties. De 
praatplaat is ook online te vinden op www.rotterdamlekkerfit.nl.

De praatplaat is een tekening van allerlei herkenbare situaties in een kleuterklas. De 
instructie bevat een gedeelte voor professionals om samen met ouders te bespreken 
en een gedeelte voor ouders om samen met hun kind thuis te bespreken. Het bestaat 
uit de onderdelen: bewegen, spelen, leren, eten, drinken, jarig en gezondheid. Deze 
onderdelen kunnen in verschillende bijeenkomsten besproken worden.

Lekker Fit!

1. Bewegen
2. Spelen
3. Leren
4. Eten
5. Drinken
6. Jarig
7. Gezondheid
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Informatie voor professionals

In deze instructie lees je de informatie die belangrijk kan zijn voor ouders. Lees deze 
rustig door. Je kunt hiervan je eigen verhaal maken, als je op elk onderwerp maar de 
kernboodschap overbrengt. De kernboodschap is elke keer aangegeven.

Motiveer ouders thuis met de vragen aan de slag te gaan. Zo kunnen de kinderen 
thuis meer vertellen over hun dag op school.

Indien nodig oefen je de woorden uit de ouderinstructie: bijvoorbeeld speelzaal, 
koprol, traktatie, balanceerbord. Je kunt ook in de groep de oudervragen voor de 
kinderen thuis doornemen.

Introductie
Dit is een praatplaat. Deze plaat is gemaakt om samen met kinderen naar te kijken 
en over hun dag op school te praten. Op deze praatplaat kun je zien hoe het er aan 
toe gaat op een Lekker Fit! school. Kijken jullie mee?

1 Bewegen
Bewegen is belangrijk op een Lekker Fit! school. De jongste kinderen spelen buiten 
en bewegen ook binnen in het speellokaal. Tijdens speciale gymlessen leren ze 
bijvoorbeeld klimmen of  een koprol maken. Ook doen ze veel beweegspelletjes. 
Meestal geeft de eigen juf  of  meester gymles. Soms is er een Lekker Fit! docent, 
die ook de gymlessen geeft aan de oudere kinderen. Hij/zij is een bekende figuur in 
school: op onze school is het ...

Het is goed voor kinderen om zo intensief  te bewegen, dat hun hartslag er wat van 
omhoog gaat. Vraag aan ouders of  ze hun eigen hartslag kunnen voelen. Laat ze 
opstaan en even bewegen (een rondje lopen, of  drie keer handen in de lucht en dan 
bukken) en laat ze weer de hartslag voelen. Als het goed is, voelen ze verschil.

Leg uit dat dit voor kinderen belangrijk is. Zo pompt het hart extra goed. Kinderen 
bewegen op school, maar ook na school heeft het lichaam beweging nodig om goed 
te kunnen functioneren.

Bij ouders van kinderen in groep 2 kun je alvast uitleggen dat ze in groep 3 vaker 
stil zullen zitten. Vraag de ouders daarom wat ze zouden kunnen doen om hun kind 
voldoende beweging te geven na schooltijd.

Kijk naar de praatplaat en bespreek:
 Waar bewegen kinderen op deze plaat?
 Bij welke spelletjes wordt de hartslag van kinderen hoger?
 Wat vindt jouw kind leuk om te doen?
 Hoe gaat jouw kind naar school? (bijvoorbeeld lopend, fietsend, op de step?)
 Wat zou het verschil zijn tussen buiten spelen en bewegen in de gymles?

Kernboodschap: Het lichaam van een kind heeft beweging nodig, thuis en op 
school.

Neem de plaat mee naar huis en bespreek de vragen die bij bewegen horen.
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2. Spelen

Jonge kinderen leren door te spelen. Er is wel verschil tussen opdrachtjes en vrij 
spel.

 Welke spelletjes doen de kinderen in de klas?

Sommige Lekker Fit! kleuterklassen hebben een balanceerbord. Kijk eventueel of  
deze geleend mag worden uit de klas, zodat ouders hiermee kunnen oefen.

! Let op: voor sommige ouders is dit best moeilijk !

Kinderen lere n door het balanceerbord spelenderwijs concentreren en soepel 
bewegen.

Kinderen leren ook door na te spelen wat ze volwassenen zien doen. In een Lekker 
Fit! klas kunnen ze spelen met groente en fruit. Zo wennen ze aan deze etenswaren. 
Wisten jullie dat kinderen groente en fruit steeds interessanter gaan vinden als ze 
het vaker zien?

Kernboodschap: Kinderen leren door te spelen, als ze spelen met groente en fruit 
leren ze hier over.

Neem de plaat mee naar huis en bespreek de vragen die bij spelen horen.

3. Leren
Jonge kinderen leren meestal door te doen. Je ziet op het plaatje dat de juf  voorleest 
uit een boek over een konijntje dat graag wortels eet. Wisten jullie dat kinderen door 
dat soort verhalen echt graag groenten willen proberen?

Op een Lekker Fit! school praten de leerkrachten over het eten van lekkere groente 
en fruit. Soms is er ook wat om in de klas te proberen, maar ouders mogen het ook 
zelf  meegeven.

In de klas leren de kinderen ook andere dingen met behulp van groente en fruit. Door 
appels en bananen te tekenen, leren ze over kleuren en vormen.

Sommige scholen hebben ook een moestuinbak. Als kinderen zien hoe eten groeit, 
worden ze daar erg nieuwsgierig van. Vaak willen ze het dan ook wel proeven.

Kernboodschap: kinderen leren ook door te doen en te proberen.

Neem de plaat mee naar huis en bespreek de vragen die bij leren horen.

4. Eten
Kinderen hebben goede maaltijden nodig voor een goede groei en ontwikkeling. Op 
een Lekker Fit! school ontbijten kinderen thuis. Voor de kleine en de grote pauze 
geven ouders of  verzorgers eten mee.

Op een Lekker Fit! school eten de kinderen lekker en gezond. Tijdens de ochtend-
pauze mogen kinderen groente en fruit eten. Daar worden ze groot en sterk van!
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 Zien jullie de moeder die aan het hek staat? Wat doet zij? Zij komt fruit en een 
broodtrommel brengen. Zij was het ’s ochtends vergeten. Hebben jullie tips voor 
de moeder? Hoe kan ze zorgen dat ze het niet vergeet?

 Wat geven jullie mee? (Geef  extra aandacht aan de goede voorbeelden van 
groente en fruit).

 Kijk eens naar het kindje op de grond in het midden van de tekening. Hij ligt te 
slapen. Wat zou er met hem zijn?

Misschien heeft hij niet ontbeten. Als kinderen niet ontbijten, kunnen ze daar moe 
van worden en kunnen ze niet hun best doen op school. De eerste uren op school 
zijn dan een beetje voor niets.

 Wat ontbijten de kinderen thuis?
 Hebben andere moeders goede tips?

Geef  je kind ’s ochtends thuis iets te eten en geef  fruit of  groente mee voor de 
ochtendpauze. Zo kan je kind goed groeien en zijn best doen op school.

Kernboodschap: Kinderen ontbijten thuis. In de ochtendpauze eten ze fruit of  
groente.

Neem de plaat mee naar huis en bespreek de vragen die bij eten horen.

5. Drinken
Op een Lekker Fit! school mogen kinderen water drinken. Want met water geven we 
kinderen het beste. Op veel scholen krijgen kinderen hier speciale waterflesjes voor. 
Ze kunnen hieruit drinken tijdens de pauze of  bij warm weer ook tussen de les door.

 Zien jullie op de praatplaat de jongens water drinken?
 Kan jouw kind dat al zelf, of  zou hij hulp nodig hebben?

Sommige kinderen voelen zich heel groot als ze zelf  water mogen pakken. Ze voelen 
zich dan heel speciaal.

Flesjes kun je gewoon vullen uit de kraan, op school kunnen kinderen het ook 
bijvullen. Er zijn kleine flesjes te koop waarin je kind water mee kan nemen.

Kernboodschap: met water geef  je een kind het beste.

Neem de plaat mee naar huis en bespreek de vragen die bij drinken horen.

6. Jarig
Kinderen mogen in de klas hun verjaardag vieren. Daar maakt de juf  of  meester een 
heel feestje van.

 Zien jullie waar de jarige is?
 En de traktatie?
 Knutselen jullie wel eens een traktatie?
 Hoe vindt jouw kind het om jarig te zijn?

Op deze school trakteren de kinderen Lekker Fit! Dat betekent: één is genoeg en 
klein is oké! Zo blijft iedereen Lekker Fit! en houden we genoeg trek voor tussen de 
middag.
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NB: zorg dat je de richtlijnen van het traktatiebeleid, zoals vastgesteld op jouw 
school, van te voren doorneemt. Neem de kaarten van de voorbeeldtraktaties mee of  
kijk op www.rotterdamlekkerfit.nl

Kernboodschap: Lekker Fit! Trakeren betekent: één is genoeg en klein is oké!

Neem de plaat mee naar huis en bespreek de vragen die bij jarig horen.

7. Gezondheid
Zie je het meisje dat dokter speelt? Doen jullie kind ook wel eens de dokter na? 
Of  iets anders? In de poppenhoek van de klas kunnen kinderen dit soort spelletjes 
spelen. Tijdens dit soort spelletjes leren ze met elkaar omgaan. En ze spelen 
situaties na.

De gezondheid van onze kinderen is belangrijk. We willen graag dat kinderen goed 
groeien en goed hun best kunnen doen op school. Als ze lekker kunnen bewegen, 
spelen en gezond eten, blijven ze Lekker Fit!

Op school komt in groep 2 de jeugdverpleegkundige langs. Die kijkt ook of  een 
kind goed kan bewegen en goed groeit. Met vragen kunnen ouders bij hem of  haar 
terecht. Als ouders vragen hebben over gezonde voeding, dan kunnen ze ook met de 
schooldiëtiste van de Lekker Fit! school een afspraak maken.

Op een Lekker Fit! school meet de schooldiëtiste elk jaar alle kinderen. Als het nodig 
is, krijgt de ouder/verzorger een uitnodiging voor een gesprek met de schooldiëtiste.

NB. Gezondheid betekent niet voor iedereen hetzelfde. Voor de een is een kind 
gezond als hij of  zij niet ziek is en geen dokter nodig heeft. Voor de ander betekent 
een gezond kind dat het goed en gezond eet en goed mee kan doen met sporten. 
Praat hier met ouders over en vertel dat er verschillende manieren zijn om tegen 
gezondheid aan te kijken.

Kernboodschap: op een Lekker Fit! school zijn er verschillende professionals die de 
groei, ontwikkeling en de gezondheid van een kind meten.

Neem de plaat mee naar huis en bespreek de vragen die bij gezondheid horen.
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Informatie voor ouders

Jonge kinderen vinden het soms moeilijk over hun dag op school te praten. Door 
samen met uw kind te kijken naar en te praten over deze ´praatplaat´ hoort u wat uw 
kind op school doet.
Kies een rustig moment om samen naar de plaat te kijken. Dat kan voor het slapen 
gaan of  als uw kind net uit school komt. Een gesprekje met een peuter of  kleuter 
duurt meestal zo’n 2-3 minuten. Daarna willen ze meestal weer wat anders doen. 
Praat dan op een ander moment verder.
Sommige kinderen vinden het ook fijn eerst rustig zelf  naar de plaat te kijken. Ze 
gaan dan zelf  vertellen over hun dag. Andere kinderen vinden het wel fijn als hun 
vader of  moeder samen met ze kijkt en vragen stelt.
U kunt met uw kind de opdrachten maken, maar er is nog veel meer te zien! Kan uw 
kind alle grapjes vinden? Welke dingen ziet hij op school? Welke dingen zijn er ook 
thuis?

1. Bewegen
Op een Lekker Fit! school bewegen de kinderen vaak. Kinderen hebben daarom 
soms gymschoentjes nodig.

Kijk met uw kind naar het plaatje van de speelzaal.
 Vraag aan uw kind: ben jij wel eens in de speelzaal geweest?
 Vraag aan uw kind: kun jij het kindje aanwijzen dat een koprol maakt?
 Vraag aan uw kind: waar zie je paars op de praatplaat?
 Vraag aan uw kind: wie geeft bij jou de les in de speelzaal?

- Om samen te doen: Leer het Lekker Fit! liedje en dansje.
 (Kijk op http://www.youtube.com/watch?v=NY9GNZMLHcs)

2. Spelen
Kijk eens naar de kinderen op de plaat, die buiten zijn. Ze zijn aan het spelen.

 Vraag aan uw kind: welke spelletjes speel jij buiten?
 Vraag aan uw kind: welke spelletjes vind je leuk om te doen?

In het hoekje zit een jongetje te huilen. Wijs het jongetje aan.
 Vraag aan uw kind: wat denk je dat er gebeurd is? Ben je ook wel eens verdrietig 

op school?
 Vraag aan uw kind: kun je de zandbak aanwijzen?
 Vraag aan uw kind: kun je het springtouw aanwijzen?
 Vraag aan uw kind: kun je de hoepel aanwijzen?

Binnen in de klas wordt ook gespeeld. Kijk er samen naar
 Vraag aan uw kind: welk speelgoed is er in deze klas? Heb je dat ook in jouw 

klas?
 Vraag aan uw kind: zie je gekke dingen op de tekening?
 Vraag aan uw kind: heb jij ook een balanceerbord op school? Heb je er wel eens 

op gestaan?
 Vraag aan uw kind: Wat vind jij het leukste om te doen in de klas?
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3. Leren
Een kind is op school om te leren. Voor nu en in de toekomst. Op een Lekker Fit! 
school leren kinderen ook over groente en fruit.

 Vraag aan uw kind: kun je fruit aanwijzen in de klas?
 (Bijvoorbeeld: fruit op de tekeningen, op de fruitschaal, in de wasbak)

 Vraag aan uw kind: zie je ook fruit buiten?
 (Bijvoorbeeld: appels in de bomen, bananenschil, fruitvormpjes in de zandbak)

 Vraag aan uw kind: zie je groente buiten?
 (Bijvoorbeeld: in de moestuin, in de fietstas)

 Vraag aan uw kind: zie je ook groente in de klas?
 (Bijvoorbeeld: wortels bij de juf, groente in het keukentje)

 Vraag aan uw kind: Welke groente of  fruit is oranje?

4. Eten
Er staat een moeder aan het hek. Wat doet zij? Zij komt fruit voor de kleine pauze en 
een broodtrommel voor de lunch brengen.

 Vraag aan uw kind: waar bewaar jij je broodtrommel op school?
 Vraag aan uw kind: wat heb je gegeten met de lunch?
 Vraag aan uw kind: Welk fruit vind jij lekker? Zie je dat ook ergens op het plaatje

  staan?
 Vraag aan uw kind: welke groente vind je lekker? Heb je dat wel eens op school  

gegeten?

Er ligt een kindje te slapen onder de tafel. Wijs het jongetje aan en vraag aan uw 
kind: wat is er met het jongetje?

Het jongetje ligt te slapen. Hij wilde thuis niet ontbijten. Daarom is hij nu slaperig en 
kan hij niet lekker spelen in de klas. Ook opletten in de klas lukt niet zo goed.

Vertel uw kind dat het belangrijk is te ontbijten voordat hij of  zij naar school gaat.
 Vraag aan uw kind: Wat eet jij graag ‘s ochtends?

5. Drinken
Als je naar school gaat, ben je groot genoeg om water te drinken uit een eigen fles.

 Vraag aan uw kind: kun je op de praatplaat de kinderen vinden die iets aan het 
drinken zijn? Wat drinken ze?

 Vraag aan uw kind: zie je nog meer drinkflesjes op de tekening?

Het is lekker om twee keer per dag water te drinken en het is goed voor je tanden.

6. Jarig
In de klas is er een feestje. Wie is jarig?

 Vraag aan uw kind: waar kun je aan zien dat het feest is? 
 (slingers, traktatie, feestmuts)

 Vraag aan uw kind: welk liedje zing je als iemand jarig is? Probeer het samen te 
zingen.

Tip! Kijk samen op www.rotterdamlekkerfit.nl naar de Lekker Fit! traktatie ideeën.
 Vraag aan uw kind: welke Lekker Fit! traktatie wil jij uitdelen als je jarig bent?
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7. Gezondheid
De gezondheid van je kind is belangrijk. Gezond ben je als je niet naar het 
ziekenhuis hoeft. Maar ook als je goed groot en sterk kunt groeien.
Groot en sterk wordt je door veel te bewegen en lekker groente en fruit te eten. Zo 
blijf  je Lekker Fit!

 Vraag aan uw kind: zie jij de dokter? Het is een meisje dat speelt dat ze dokter is.
 Vraag aan uw kind: weet je nog dat we wel eens bij de dokter zijn geweest? Hoe 

was dat?
 Vraag aan uw kind: op school zijn ook mensen die kijken of  je goed bent 

gegroeid. Heb jij die mevrouw al eens gezien?
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