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6  Organisatie
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Uit evaluaties blijkt dat de gezondheid van de leerlingen het meest verbetert als de school  
de complete aanpak Lekker Fit! uitvoert. De Lekker Fit! Scan is dé manier om de uitvoering 
van het programma op de school in beeld te brengen.

Aan de hand van de Lekker Fit! Scan voeren de projectleiders Lekker Fit! jaarlijks 
voortgangsoverleggen met de afzonderlijke scholen. Zij bespreken met de directie en 
de gymleraar de situatie op school, de resultaten van de Lekker Fit! Scan en het plan van 
aanpak voor het komend jaar. Met de uitkomsten van de scan brengen zij in beeld of het 
programma haar doelen bereikt en waar eventueel bijsturing nodig is. 

Voor de ontwikkeling en de betrokkenheid van de gymleraar is het belangrijk dat er  
aandacht is voor zijn functioneren. Dat kan aan de hand van gestructureerde gesprekken 
die leiden tot heldere afspraken. Deze functioneringsgesprekken maken onderdeel uit  
van de gesprekscyclus. De gesprekscyclus laat de vorderingen en kwaliteiten van de 
Lekker Fit! aanpak en de ontwikkelingen van de gymleraar zien.



6.1 Voortgangsoverleg 
Lekker Fit!

Stappenplan 

Stap 1
De gymleraar en directie ontvangen 
een link om de Lekker Fit! Scan 
gezamenlijk in te vullen voor  
de gestelde deadline. 

Stap 2
De projectleider Lekker Fit! nodigt 
de gymleraar en directie uit voor 
een voortgangsoverleg op basis van 
de Lekker Fit! Scan. In dit gesprek 
bespreken we de knelpunten, 
verbeterpunten en de behaalde 
successen. Het voortgangsoverleg 
vindt plaats na de meivakantie.  
In overleg met de projectleider kan 
het worden doorgeschoven naar 
september/oktober.

Stap 3
Directie en gymleraar stellen op 
basis van de Lekker Fit! Scan en 
het voortgangsoverleg een plan 
van aanpak met actiepunten ter 
verbetering op en zijn verantwoor-
delijk om dit uit te voeren in het 
opvolgende schooljaar.

Stap 4
Het plan van aanpak wordt voor 
de herfstvakantie vastgesteld. 
De uitvoering wordt in januari 
geëvalueerd. Doel van de 
gesprekken is om de voortgang van 
de gekozen onderwerpen te volgen 
en waar nodig te adviseren. 
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Wat is het doel? 
De Lekker Fit! Scan is de manier om de implementatie van het 
programma op de school in beeld te brengen. De scan geeft inzicht 
door scores op de prestatie-indicatoren van Lekker Fit!. Zowel de 
school als Lekker Fit!, kan dit inzicht gebruiken om de Lekker Fit! 
aanpak te verbeteren. 

Tijdens het schooljaar kunnen de gemaakte afspraken tussentijds 
geëvalueerd en, indien nodig, in een voortgangsoverleg bijgesteld 
worden. 

De Lekker Fit! Scan vormt de basis voor het jaarlijkse voortgangs-
overleg op school met de projectleider Lekker Fit!. In dit gesprek 
bespreken we de situatie op school, de resultaten van de Lekker Fit! 
Scan en het plan van aanpak voor komend jaar.

Hoe werkt het? 
De Lekker Fit! Scan is een online vragenlijst die Lekker Fit!-scholen 
jaarlijks invullen. Direct na het invullen maakt het programma 
de Lekker Fit!-rapportage over de school. Aan de hand van deze 
rapportage vult de school het Lekker Fit! plan van aanpak in.  
In dit plan kan de school makkelijk een overzicht maken van de 
actiepunten om de uitvoering van Lekker Fit!, waar nodig, in het 
komende jaar te verbeteren. Zo kun je zien op welke onderdelen  
het goed loopt en waar nog verbetering mogelijk is.

Als de school en/of de projectleider Lekker Fit! dit nodig vindt, kan  
er tijdens het schooljaar een voortgangsoverleg plaatsvinden. 



6.2 Gesprekscyclus gymleraar 
Lekker Fit!

Stappenplan 

Stap 1
Directie nodigt de gymleraar uit 
voor de reguliere gesprekken van 
de gesprekscyclus en zorgt voor de 
verslaglegging. De school kan het 
gespreksformulier van Lekker Fit! 
gebruiken. 

Stap 2
De schooldirectie en de gymleraar 
ondertekenen samen het gespreks-
formulier en zorgen ervoor dat 
het getekende formulier bij de 
projectleider Lekker Fit! terecht komt.

Stap 3
De school zorgt via de projectleider 
Lekker Fit! dat de gespreks- 
formulieren in het personeelsdossier 
van de gymleraar komen.
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Wat is het doel? 
Het bespreken en/of beoordelen van het functioneren van  
de gymleraar. Het doel is om tot heldere afspraken te komen  
en deze te evalueren zodat de gymleraar maximaal bijdraagt  
aan het succes van de Lekker Fit! aanpak.

Hoe werkt het? 
De gymleraar loopt mee in de gebruikelijke gesprekcyclus van  
de school en krijgt per jaar minimaal 2 gesprekken met de directie 
over zijn/haar functioneren. De schooldirectie initieert deze 
gesprekken. 



6.3 Deskundigheids- 
bevordering gymleraar

Wat is het doel? 
Via cursussen, themadagen en bijeenkomsten kan de gymleraar meegroeien met  
de veranderingen in het vakgebied en zich verder professionaliseren. Daarnaast is  
het beweegteam gericht op het delen van kennis en ervaringen en samenwerken  
in het gebied. 

Hoe werkt het? 
Deskundigheidsbevordering van de gymleraar bestaat uit verschillende onderdelen: 

 � Cursusaanbod: Dit is een breed aanbod van trainingen gericht op inhoudelijke 
thema’s uit het eigen vakgebied, en het ontwikkelen van vaardigheden  
en specialisering in het vakgebied. Deelname kan op individuele basis en is 
facultatief. 

 � Themadagen: Er is 3 keer per jaar een middag voor alle gymleraren, waarvan 1 het 
Lekker Fit! event is. Deelname is verplicht, wanneer deze dagen op de werkdag(en) 
van de gymleraar zijn.

 � Beweegteam: minimaal 2 keer per jaar is er een middag voor de gymleraren  
uit een gebied met de eigen projectleider. Deelname is verplicht, wanneer deze 
beweegteams op de werkdag(en) van de gymleraar zijn.

 � Verplichte scholing EHBO.

Randvoorwaarden
  De gymleraar is verplicht om op zijn/haar werkdag aanwezig te zijn bij  

de deskundigheidsbevordering, met uitzondering van het cursusaanbod:  
dit gaat op inschrijving.

  De gymleraar krijgt van de school tijd voor bijscholing en/of deskundigheids-
bevordering.

  De gymleraar heeft een geldig EHBO-diploma volgens de richtlijnen  
van het Oranje Kruis.

  Groepsleerkrachten van groep 1 en 2 zijn aanwezig bij het jaarlijkse  
Lekker Fit! event.
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6.4 Accommodatie

Stappenplan 

Stap 1
De school vraagt jaarlijks voor de 
deadline (zoals aangegeven in de 
decemberbrief), de gymuren aan bij 
afdeling Onderwijs via het Digitaal 
Onderwijs Loket. De school levert bij 
hun aanvraag een specificatie aan 
van de gymuren die zij aanvraagt 
boven het normatieve aantal 
klokuren inclusief de uren voor 
Lekker Fit!. 

Stap 2
De school controleert of het concept-
rooster klopt. Zo niet, dan geeft de 
school de wijzigingen door via het 
Digitaal Onderwijs Loket. 

Stap 3
Als een school een schoolsport-
vereniging heeft, moet zij de 
benodigde extra uren via Rotterdam 
SportSupport regelen. De school 
heeft hier een controlerende taak. 
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Wat is het doel?
In de gymzalen bewegen kinderen van De Lekker Fit!-school zowel 
tijdens als na schooltijd. 

Hoe werkt het?
Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van gymuren 
in sportaccommodaties. Zij ontvangen vanuit de directie Jeugd & 
Onderwijs de zogenaamde ‘decemberbrief’. In deze brief staat onder 
meer hoe je de aanvraag voor gymuren kan indienen via het Digitaal 
Onderwijs Loket. Als het aanvragen via het schoolbestuur gaat, 
levert de school de aanvraag bij het schoolbestuur in, voor de door 
hen gestelde deadline. Aanvragen die na de deadline binnenkomen, 
worden niet behandeld. 

Het aantal leerlingen op een school is bepalend bij de toewijzing van 
het aantal uren. De oktobertelling is hiervoor leidend. Deze aantallen 
worden voor het opvolgende schooljaar gebruikt. Bij de aanvraag 
geeft de school aan dat zij een Lekker Fit!-school is. De school 
krijgt dan een extra norm toegekend, zodat het 3e beweegmoment 
en de naschoolse beweegmomenten worden meegerekend. 
Vraagt de school meer aan dan waar zij maximaal recht op heeft, 
dan moet de school aangeven hoeveel van deze klokuren zij wil 
inzetten voor extra uren bewegingsonderwijs in het kader van de 
leertijduitbreiding. Hiervoor ontvangt de school niet automatisch 
goedkeuring.



6.5 Lekker Fit! budget

Stappenplan 

Stap 1
De school levert voor 1 april 2022  
het schoolsportplan aan. Hierin geeft 
de school duidelijk aan waarvoor ze 
het budget in gaat zetten.

Stap 2
De school vult na goedkeuring  
van het schoolsportplan, het online 
aanvraagformulier in om een 
inkoopordernummer te krijgen.  
Gebruik dit nummer voor het budget 
en de verdere financiële afhandeling. 
De school betaalt het bedrag uit 
aan de leverancier en krijgt dit 
bedrag weer terug via de gemeente 
Rotterdam.

Stap 3
De school zorgt zelf voor het insturen 
van de factuur met het inkooporder-
nummer voor de deadline van  
1 december 2022.
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Iedere Lekker Fit!-school kan voor € 350,- (inclusief btw) per 
kalenderjaar een aanvraag doen voor extra en nieuwe (sport)
activiteiten. 

Wat is het doel?
1. Het stimuleren van extra (beweeg)aanbod. 
2. De mogelijkheid bieden om vernieuwende initiatieven aan te 

bieden voor kinderen (met overgewicht of obesitas) en/of de 
ouders van kinderen die niet, of beperkt, bereikt worden.  
Om zo een positieve prikkel te krijgen voor een gezondere 
leefstijl.

Hoe werkt het?
Het Lekker Fit! budget wordt aangevraagd. De school kan het 
budget besteden aan extra en nieuwe (sport)activiteiten, die nog 
niet plaatsvinden of waarvoor de school geen regulier budget 
beschikbaar heeft. 

De focus van deze activiteiten moet liggen op de doelgroep die 
het echt nodig heeft: bijvoorbeeld kinderen met overgewicht of 
een motorische achterstand en/of de ouders. Het budget kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden ter ondersteuning van de uitvoering 
van Lekker Fit! groente en fruit, het Lekker Fit! trakteren en Lekker 
Fit! water. Een andere bestemming van het budget is de uitvoering 
van een aanvullend programma in de Lekker Fit! week.



6.6 Ondersteunende middelen

Op www.lekkerfit010.nl is een volledig overzicht van beschikbare 
materialen en middelen te vinden. 

Hier zijn onder andere een voorbeeld van de Lekker Fit! Scan te vinden met  
het bijbehorende plan van aanpak. De berekening uren Jeugd en Onderwijs en  
de berekening uren Lekker Fit!. Een gespreksformulier dat bij het functionerings-
gesprek kan worden gebruikt. En het proces voor de EHBO. 
 
Ook is hier het document ‘financiële afhandeling Lekker Fit! budget’ te vinden  
waarin precies staat uitgelegd hoe je het budget aanvraagt.
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