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Samenvatting

Met Lekker Fit! ervaren kinderen wat gezond gedrag is en waarom het 
belangrijk is om gezonde keuzes te maken. We willen die gezonde leefstijl 
voor jonge kinderen vanzelfsprekend maken. De aanpak bestaat uit  
verschillende onderdelen, die elkaar allemaal aanvullen. 

Beweging
Bewegen is heel belangrijk binnen Lekker Fit!. Bovendien is het nog leuk ook.  
Kinderen ontwikkelen zich beter als ze regelmatig bewegen. Ze zijn fitter en hebben 
meer zelfvertrouwen. 

Als Lekker Fit!-school krijgen leerlingen daarom regelmatig bewegingsonderwijs. 
Voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 gaat het om 3 gymlessen per week 
van minimaal 45 minuten. Groepen 1 en 2 krijgen wekelijks tenminste 90 minuten 
bewegingsonderwijs. 

Door het naschoolse sportaanbod kunnen leerlingen bovendien ook na school 
sporten en bewegen. Daarnaast doet een Lekker Fit!-school mee aan sporttoernooien 
en clinics. Groepsleerkrachten zorgen met een actieve schooldag ook tijdens  
de lesdag voor een afwisseling tussen zittend en bewegend leren. 

Voeding
Net als bewegen, heeft voeding veel invloed op je gewicht en je gezondheid.  
Kinderen kunnen zich beter concentreren als ze gezond eten en genoeg (water) 
drinken. Met Lekker Fit! leren kinderen meer over gezonde voeding. Zodat ze op dat 
gebied bewuste keuzes kunnen maken en gezonde gewoonten aanleren. 

De adviezen van het Voedingscentrum vormen het uitgangspunt. Voor Lekker Fit! 
zijn er daarnaast 4 kernpunten: eet meer groente en fruit, drink meer water, eet meer 
volkoren producten en eet minder suiker. 

Het thema voeding bestaat uit 4 onderdelen. 
 � Lekker Fit! groente en fruit: Dit betekent dat de kinderen in de ochtendpauze 

alleen groente en/of fruit eten.
 � Lekker Fit! water: Het regelmatig drinken van suikerrijke drankjes is een 

belangrijke oorzaak van overgewicht bij kinderen. Daarom stimuleren we kinderen 
om water te drinken als ze dorst hebben. Een zoet drankje wordt dan een traktatie 
voor af en toe. 

 � Lekker Fit! trakteren: Trakteren is een feest! En dat kan met het motto: Één is genoeg 
en klein is oké! Als Lekker Fit!-school zet je in op een gezond traktatiebeleid.

 � Lekker Fit! lunch: Lekker Fit! wil de hele schooldag gezond maken. Daarom worden 
leerlingen én ouders geïnformeerd over hoe je ook de lunch gezond en lekker kunt 
maken. 



Monitoring en signalering
Soms hebben leerlingen iets meer hulp nodig om fit te worden. Daarom is monitoring 
belangrijk. Je kunt als school dan zien welke leerlingen extra begeleiding op het 
gebied van motoriek of gezond gewicht kunnen gebruiken. Door dit op tijd te 
signaleren, kan een kind in een vroeg stadium passende begeleiding van professionals 
ontvangen. Dit geeft die kinderen die het nodig hebben extra ondersteuning voor een 
gezonde toekomst.

Op Lekker Fit!-scholen wordt de ontwikkeling en fitheid van leerlingen over een 
langere periode gevolgd. Zo krijgen de kinderen uit groepen 3 tot en met 8 jaarlijks  
een BMI-meting. De gymleraar test daarnaast regelmatig de motoriek van de 
leerlingen tijdens de gymlessen. Het Fit!Team is verantwoordelijk voor het afnemen 
van deze metingen en het bespreken van de resultaten. 

Kennisoverdracht en zichtbaarheid
Als Lekker Fit!-school staat een gezonde leefstijl structureel op de agenda. Het komt 
niet alleen voortdurend terug in het dagritme en de lessen, ook in de aankleding van 
de school en communicatie naar ouders is er aandacht voor Lekker Fit! De aanpak is 
terug te vinden in de schoolgids, op de website en in nieuwsbrieven voor de ouders. 

Daarnaast doen de Lekker Fit!-scholen actief aan kennisoverdracht. Leerlingen 
krijgen lessen over een gezonde leefstijl, zodat zij al op jonge leeftijd ontdekken hoe 
belangrijk gezond leven is. Ouders krijgen workshops aangeboden over specifieke 
thema’s. Daarnaast is er jaarlijks een Lekker Fit!-week op school.

Organisatie 
Het is natuurlijk belangrijk om de uitvoering van de Lekker Fit!-aanpak in de gaten te 
houden. Waar gaat het goed? Op welk onderwerp kan het nog iets beter? De Lekker 
Fit! Scan is voor scholen dé manier om dat in kaart te brengen. Deze scan bestaat 
uit een online vragenlijst de die school jaarlijks invult. Op basis van de ingevoerde 
informatie maakt het programma automatisch een rapportage. Dit biedt informatie 
voor de scholen om een plan van aanpak voor volgend jaar op te stellen. 

De projectleiders Lekker Fit! gebruiken de uitkomsten van de Lekker Fit! Scan  
bij de jaarlijkse voortgangsoverleggen met de scholen. In deze gesprekken komen  
de successen en aandachtspunten aan bod. 

De gymleraar speelt een belangrijke rol binnen de Lekker Fit!-methode. De school-
directie maakt heldere afspraken over zijn of haar functioneren en evalueert dat 
regelmatig. Daarnaast krijgt de gymleraar gedurende het schooljaar voldoende 
gelegenheid om, waar nodig, zijn of haar kennis bij te spijkeren. Sowieso is er  
3 keer per jaar een verplichte middag voor alle gymleraren die werken met Lekker Fit! 
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