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5  Kennisoverdracht 
en zichtbaarheid
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Bij het werken met Lekker Fit! hoort een gezonde uitstraling die in de hele school zichtbaar is. 
Dit bereik je door kennis over te dragen, extra activiteiten te organiseren en ouders voorlichting 
te geven. Zo blijft de gezonde leefstijl structureel op de agenda en zichtbaar in school, bij het 
schoolteam en in de uitingen van de school. 



5.1

De lessen gezonde leefstijl maken basisschool leerlingen op een leuke 
en leerzame manier vertrouwd met de voordelen van een gezonde 
leefstijl.

Wat is het doel?
Doel is het toenemen van de kennis over gezonde leefstijl en 
bewustwording over gezonde leefstijl op jonge leeftijd. 

Hoe werkt het?
De methode Lekker Fit! is gericht op de groepen 1 tot en met 8.  
Het lespakket bestaat uit een basishandleiding met achtergrond- 
informatie, een afsprakenposter, werkboekjes en beweegkaarten. 
De 2 werkboekjes worden jaarlijks besteld voor alle groepen.  
De stof wordt behandeld door de groepsleerkracht. 

Lessen gezonde leefstijl

Stappenplan 

Stap 1
De school bestelt op basis van het 
aantal kinderen per combinatiegroep 
1 tot en met 8 het benodigde aantal 
boekjes. Dit gebeurt voor 30 juni bij 
Kenmerk Educatief. De gymleraar 
controleert of dit tijdig gebeurt. De 
school ontvangt hierover in mei een 
e-mail van Lekker Fit!. 

Stap 2
De school plant aan het begin van 
het schooljaar 2 momenten in het 
jaar waarop de groepsleerkrachten 
de werkboekjes behandelen in  
hun lessen. 

Stap 3
De gymleraar maakt en verbindt de 
lesstof met de gymles. Zodat er een 
extra stimulans is voor de leerlingen 
om zich de kennis eigen te maken.
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5.2 Zichtbaarheid

Stappenplan 

Stap 1
De gymleraar/directie bespreekt het 
belang van een gezonde leefstijl op 
de eerste schoolteamvergadering  
van het jaar zodat Lekker Fit! 
(weer) op het netvlies staat van alle 
medewerkers. 

Stap 2
De school beschrijft in de schoolgids 
het Lekker Fit!-schoolbeleid.  
De Lekker Fit!-activiteiten worden 
ook benoemd op de website en in 
de nieuwsbrieven van de school. 
Nieuwe medewerkers worden 
geïnformeerd over Lekker Fit! en  
hun verantwoordelijk hierin. 

Stap 3
De gymleraar zorgt aan het begin 
van het schooljaar dat de bekende 
Lekker Fit!-posters in de school 
hangen en inventariseert of er nog 
voldoende materialen beschikbaar 
zijn (traktatierek met gezonde  
traktatiekaarten, waterposters, 
boekjes Wiebe en Lina, enzovoort). 
Hij houdt dit gedurende het jaar bij. 

Stap 4
De groepsleerkrachten geven 
tijdens het schooljaar zelf het goede 
voorbeeld en motiveren kinderen  
en hun ouders om te kiezen voor  
een gezonde leefstijl. 
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Door Lekker Fit! en een gezonde leefstijl zichtbaar te maken in  
en om de school wordt de gezonde leefstijl bewust en onbewust  
de norm voor leerlingen, ouders en medewerkers.

Wat is het doel?
Het doel is leerlingen, hun ouders en groepsleerkrachten te 
stimuleren om gezond te eten/drinken en te bewegen, door extra 
activiteiten te organiseren en in het algemeen een gezonde leefstijl 
uit te dragen.

Hoe werkt het?
De Lekker Fit!-school spreekt de intentie uit het programma goed uit 
te voeren en de gezonde boodschap uit te dragen naar de kinderen, 
de ouders en in de wijk. De school zet in op kennis overdracht en 
bewustwording op het gebied van gezonde leefstijl. Hiermee laat 
de school zien dat zij het belangrijk vindt om te werken aan een 
gezonde leefstijl. 

Het uitdragen van de Lekker Fit!-thema’s in en rond de school kan  
op veel manieren. Voorbeelden zijn het zichtbaar uitstralen van 
Lekker Fit! in de school door de inrichting, voorbeeldgedrag van  
het schoolteam en de communicatie richting de ouders. De school 
neemt in de schoolgids op wat het Lekker Fit!-beleid op school is en 
geeft informatie over de Lekker Fit!-activiteiten via de website en  
de nieuwsbrieven van de school.

De jaarlijkse Lekker Fit!-week is een leuke manier om nog eens extra 
aandacht te geven aan Lekker Fit! en de gezonde leefstijl. De scholen 
organiseren zelf extra sportactiviteiten en besteden op verschillende 
manieren aandacht aan gezonde voeding in de lessen en in speciale 
workshops. Hierbij staat tenminste 1 van de Lekker Fit!-thema’s 
centraal. Dit thema is de basis voor de programmering. 



5.3 Oudervoorlichting

Stappenplan 

Stap 1
 � De school informeert en 

enthousias meert onder andere 
via de groepsleerkrachten de 
ouders over de Lekker Fit!- 
activiteiten, de invoering  
en de inhoud van de thema’s. 

 � De directie informeert ouders 
van nieuwe leerlingen over 
de Lekker Fit!-activiteiten en 
uitgangspunten. De ouders horen 
wat ze hun kinderen mee mogen 
geven naar school om te eten en 
drinken. En krijgen het advies om 
lopend of fietsend naar school te 
komen.

Stap 2
De school organiseert een ouder-
workshop of voorlichting. De school  
kiest een onderwerp voor de work- 
shop uit dat aansluit op de thema’s 
van gezonde leefstijl. De school 
coördineert de aanmeldingen voor 
de voorlichtings bijeenkomst voor 
ouders. De schooldiëtist is (in overleg 
met de school) verantwoordelijk voor 
de inhoud van de workshop en voert 
de oudervoorlichting uit.

Stap 3
De gymleraar informeert ouders 
over mogelijkheden voor sport en 
spel in de buurt en denkt hierbij 
ook aan de mogelijkheden voor 
kleuters. Denk hierbij onder andere 
aan buiten spelen, kleuterdans en 
het stimuleren van het starten met 
zwemles bij kleuters. 
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Voorlichting aan de ouders is belangrijk, omdat zij voor een groot 
deel bepalen wat hun kinderen eten en hoeveel ze bewegen.  
Ouders worden daarom op verschillende manieren bij Lekker Fit!  
op school betrokken.

Wat is het doel?
1. Ouders van leerlingen op de hoogte brengen van wat Lekker Fit! 

inhoudt (onder andere het nut, Lekker Fit!-thema’s, uitgangs-
punten en verwachtingen naar ouders). 

2. Ouders (meer) kennis geven over een gezonde leefstijl voor  
hun kinderen.

3. Het van huis uit stimuleren van gezonde gewoontes bij  
de kinderen.

Hoe werkt het?
Via de nieuwsbrief, website en schoolgids brengt en houdt de  
school de ouders op de hoogte van de Lekker Fit!-activiteiten.  
De school communiceert het voedingsbeleid naar de ouders en 
ouders die zich niet aan het beleid houden worden op een positieve 
manier aangesproken (zie hoofdstuk voeding). Bij aanmeldingen  
van nieuwe leerlingen bespreekt de school het Lekker Fit!-beleid  
met de ouders.



Stap 4 
De school organiseert een Lekker 
Fit!-week en bedenkt zelf activiteiten 
aan de hand van 1 van de Lekker 
Fit!-thema’s. Voorbeelden van 
activiteiten zijn:

 � Sportdagen.
 � Extra aanbod in de gymles 

(bijvoorbeeld ouder-en-kindgym).
 � Extra focus op de pijler voeding 

(bijvoorbeeld aandacht voor  
de gezonde lunch).

 � Extra aanbod naschoolse 
activiteiten (kennismaken 
met nieuwe sporten zoals 
freerunning).

 � Wijkactiviteit samen met 
bijvoorbeeld andere scholen, 
welzijnspartij of Thuis Op Straat.

De school zorgt ervoor dat bij de 
activiteiten het voedingsaanbod 
vooral gezond is.
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De schooldirectie organiseert samen met betrokken partijen 
zoals de diëtist, gymleerkracht en/of ouderconsulent tenminste 
1 ouderworkshop per schooljaar. Deze ouderbijeenkomsten/
workshops vinden plaats op school. De inhoud van de bijeenkomsten 
wordt naar behoefte bepaald. Bijvoorbeeld ouders bijpraten over de 
thema’s van Lekker Fit! (groente/fruit, water, ontbijten, trakteren en 
bewegen). Of lessen gezonde leefstijl organiseren. 

Indien nodig worden de ouders samen met hun kind  
door school uitgenodigd voor een consult bij de schooldiëtist  
(zie hoofdstuk Monitoring en signalering).



5.4 Prestatie-indicatoren

  De school organiseert een Lekker Fit!-week waarin zij met extra activiteiten 
aandacht besteedt aan het belang van een gezonde leefstijl voor de kinderen  
en hun ouders.

  De school informeert de ouders over het Lekker Fit!-schoolbeleid en de Lekker 
Fit!-activiteiten via de website en de nieuwsbrieven van de school.

  Groepsleerkrachten motiveren ouders voor een gezonde leefstijl.
  Er vindt tenminste 1 ouder- of ouder-en-kindworkshop/activiteit per schooljaar 

plaats over de verschillende thema’s, waar ouders uit alle groepen aan kunnen 
deelnemen. Voorbeeld hiervan is een gezamenlijke gymles of een ouder-en-kind-
sporttoernooi.

  Bij de kennismaking van nieuwe kleuters en hun ouders geeft de school de 
volgende materialen mee: het leesboekje ‘Wiebe en Lina gaan naar een Lekker 
Fit!-school’, de praatplaat voor kleuters en de checklist voor ouders, versie Wiebe of 
versie Lina.

  De groepsleerkrachten van de groepen 1 tot en met 8 behandelen elk schooljaar de 
2 lesboekjes van Lekker Fit!. Bij de groepen 1 en 2 vullen zij deze lesboekjes aan 
met Groentefroetels en/of leskaarten gezonde leefstijl. De gymleraar komt in zijn 
gymles terug op de inhoud van de boekjes en deelt de behandelde boekjes uit aan 
de kinderen.
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5.5 Ondersteunende middelen

Op www.lekkerfit010.nl is een volledig overzicht van beschikbare 
materialen en middelen te vinden. Hieronder ter inspiratie een  
greep daaruit. 

Voorbeeldteksten, sjablonen
Er zijn documenten met tekstsuggesties die aansluiten bij de thema’s: de school kan 
deze gebruiken in hun nieuwsbrieven. Ook is er een voorbeeldpresentatie Lekker Fit! 
om te gebruiken tijdens een schoolteamvergadering. 

Materialen voor groep 1 en 2
Voor groep 1 en 2 kan de school het leesboekje ‘Wiebe en Lina gaan naar een Lekker 
Fit!-school’ gebruiken, de praatplaat voor kleuters en de checklist voor ouders, versie 
Wiebe en versie Lina. 
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