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Inleiding

Wat goed dat je meedoet aan Lekker Fit! 
In deze handleiding vind je alle informatie om Lekker Fit! op jouw school uit te voeren.  
De handleiding is dit jaar in een nieuw, compacter jasje gestoken. De informatie is 
verdeeld over 5 thema’s: Beweging, Voeding, Monitoring en signalering, Kennis-
overdracht en zichtbaarheid en Organisatie. Per thema beschrijven we kort het  
doel van het thema, de uitwerking en het stappenplan. 

Lekkerfit010.nl
Ook nieuw dit jaar is de website www.lekkerfit010.nl. Hier vind je allerlei middelen 
en materialen waar je als gymleraar of groepsleerkracht mee aan de slag kunt om de 
school Lekker Fit! te maken. 

Over Lekker Fit!
In 2020 had in Nederland 14,7% van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud 
overgewicht1. In Rotterdam is het percentage van kinderen dat te zwaar is, zelfs  
nog hoger. In sommige wijken heeft een kwart van de kinderen overgewicht.  
Gemeente Rotterdam wil daar wat aan doen. Daarom werd in 2005 Lekker Fit! 
ontwikkeld. Door Lekker Fit! bewegen kinderen meer op en na school, leren ze  
gezonde eetgewoontes aan en leren kinderen op speelse wijze over een gezonde 
leefstijl. Want: jong geleerd, is oud gedaan. Als je kinderen al op de basisschool  
een gezonde leefstijl aanleert, kan dit zorgen voor een gedragsverandering die  
een leven lang meegaat. Wel zo prettig, want een ongezonde leefstijl heeft op  
latere leeftijd allerlei negatieve gevolgen. Zoals een grotere kans op diabetes,  
hart- en vaatziekten en gewrichtsklachten. 

1 Bron: Overgewicht | Cijfers & Context | Huidige situatie | Volksgezondheidenzorg.info 
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Het grotere plaatje 
Lekker Fit!-scholen zijn geselecteerd omdat er hoge overgewichtcijfers zijn en ze 
liggen in de buurten met de grootste achterstanden. Het is dus een mooi resultaat 
dat op deze scholen de toename van overgewicht een halt is toegeroepen en dat we 
in het algemeen een stabilisatie van overgewicht zien over de periode 2006-2019 in 
groep 3 t/m 8. Maar er valt nog veel winst te behalen. Zeker gezien de invloed van de 
coronapandemie. Kinderen hebben door het vele thuisonderwijs minder bewogen2 en 
meer gesnoept en gesnackt3. Hopelijk kunnen we dat dit schooljaar weer goedmaken. 
Laten we daarvoor samen alles op alles zetten!

Als gemeente hebben we ons de afgelopen jaren ook gerealiseerd: met alleen 
een aanpak op de basisschool redden we het niet. Daarom is er een aanpak voor 
kinderdagverblijven en een Lekker Fit!-wijkaanpak. Hierin trekken we samen op met 
allerlei wijkpartners, zoals Huizen van de Wijk en speeltuin- en sportverenigingen. 

Lekker Fit! sluit ook aan bij de integrale voedselvisie van de gemeente Rotterdam. 
Eén van de ambities van deze visie is het creëren van een gezonde en gevarieerde 
voedselomgeving in alle wijken van de stad. Gezond eten moet niet alleen 
vanzelfsprekend, maar ook makkelijk zijn. 

We wensen je dit jaar veel succes en plezier met Lekker Fit!
Heb je vragen? Neem dan contact op met je projectleider Lekker Fit!. 
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2 Bron: Sportdeelname index Rotterdam

3  Dokters voor Kinderen. De gevolgen van de COVID-pandemie op de fysieke, 

cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen. September 2020.
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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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2 Beweging
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Elke dag genoeg bewegen,  
houdt kinderen fit. 

Lekker Fit! stimuleert kinderen om voldoende te bewegen. Want: regelmatig bewegen 
is goed en gezond voor je. Het zorgt voor een betere ontwikkeling van de motoriek en 
coördinatie van kinderen, maakt hen fitter en vergroot daarmee ook hun zelfvertrouwen. 

Lekker Fit!-scholen stimuleren de motorische ontwikkeling van leerlingen door regelmatig 
beweegmomenten onder schooltijd te organiseren. Kinderen ervaren daardoor dat 
sporten en bewegen leuk is. Waardoor er een optimale basis voor een levenslange 
beweegdeelname ontstaat. 

Een Lekker Fit!-school biedt leerlingen voldoende bewegingsonderwijs en een naschools 
sportaanbod. Daarnaast neemt de school deel aan sporttoernooien en clinics. Lekker Fit! 
moedigt groepsleerkrachten bovendien aan om tijdens hun lessen voor een afwisseling 
tussen zittend en bewegend leren te zorgen. En kinderen veel buiten te laten spelen.



2.1 Bewegingsonderwijs 
onder schooltijd

Stappenplan 

Stap 1
De gymleraar vraagt in samenspraak met de 
directie de gymzaalruimte aan via Onderwijs 
(Pronexus). Voldoet de gymruimte niet? Of zijn er 
gebreken? Neem dan contact op met de beheerder 
van de gymzaal of sporthal. Doe dit ook bij klachten 
over de schoonmaak. 

Stap 2
De gymleraar maakt een rooster waarin alle 
groepen 3 tot en met 8 wekelijks 3 beweeg-
momenten hebben van minimaal 45 minuten.  
Let op: voor de groepen die ook zwemles krijgen, 
hoef je geen 3e beweegmoment in de gymzaal in te 
roosteren. Voor groepen die schooltuinieren moet 
je wel een gymzaal aanvragen voor de 3e gymles. 
In de periode van schooltuinieren kan de 3e gymles 
eventueel vervallen.

Stap 3
De gymleraar maakt aan het begin van het 
schooljaar een geactualiseerd vakwerkplan en 
een jaarplan bewegingsonderwijs. Hiervoor is een 
opstartdocument beschikbaar met een raamwerk.
 
Stap 4
De groepsleerkracht van groep 1 en 2, maakt (waar 
nodig met hulp van de gymleraar) een fotojaarplan 
met jaarplanning. En de school laat jaarlijks het 
speellokaal keuren door een bevoegde keurings- 
instantie om aan de kwaliteitseisen te voldoen. 

Stap 5
De groepsleerkracht van groep 1 en 2 en de 
gymleraar volgen de verplichte en facultatieve 
bijscholingen.
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De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 krijgen 
3 gymlessen per week van minimaal 45 minuten. 
De groepen 1 en 2 krijgen ten minste 90 minuten 
bewegingsonderwijs in het speellokaal, verdeeld 
over minimaal 2 beweegmomenten per week.

Wat is het doel? 
1.  Kinderen structureel meer laten bewegen  

per week zodat ze de beweegnorm halen.
2.  Kinderen kwalitatief hoogwaardig 

bewegingsonderwijs geven, waarbij kinderen 
op hun eigen niveau vorderingen kunnen 
maken. 

3. Kinderen fitter maken.

Hoe werkt het? 
De Lekker Fit!-gymleraar verzorgt de gymlessen 
voor groep 3 tot en met 8. De gymleraar is 
bevoegd en bekwaam, dat wil zeggen: in het 
bezit van een eerstegraads lesbevoegdheid voor 
bewegingsonderwijs. 

De lessen worden uitgevoerd aan de hand van 
een uitgewerkt vakwerkplan met jaarplan. Alle 
motorische leerlijnen komen hierin aan bod. 
Binnen de lessen is er voldoende afwisseling, 
zodat ieder kind op het eigen niveau kan leren. 
Hierdoor beleeft ieder kind plezier aan de 
gymles. De gymleraren zijn op de hoogte van 
actuele ontwikkelingen in het werkveld en 
binnen het programma Lekker Fit! Het aanbod 
voor deskundigheids bevordering helpt hen 
hierbij. Dit zijn de themadagen en het Lekker Fit! 
event waarbij aanwezigheid verplicht is en het 
cursusaanbod waarop vrij in te schrijven is.

De groepsleerkrachten van groep 1 en 2 verzorgen 
zelf of in samenwerking met de gymleraar het 
beweegaanbod voor de kleuters. Hiervoor is een 
cursus beschikbaar. Ook de consulent kleuters kan 
hierbij ondersteunen. 



2.2 Naschools aanbod en 
schoolsportvereniging

Stappenplan 

Stap 1
De gymleraar vraagt in samenspraak 
met de directie gymzaaltijd of tijd op 
andere locaties aan.
Hij/zij neemt deze tijd mee in het 
aanvragen van de tijd voor de 
reguliere gymlessen. Indien er vraag 
is voor specifieke locaties, vraagt dit 
extra aandacht.

Stap 2
De gymleraar maakt een programma 
voor het naschoolse sportaanbod dat 
aansluit bij de wensen en behoeftes 
van de kinderen. 

Stap 3
Binnen de school worden de 
naschoolse beweegactiviteiten 
zoveel mogelijk gepromoot.

Stap 4
De gymleraar houdt bij welke 
kinderen meedoen aan het 
naschoolse sportaanbod. 

Door het naschoolse aanbod en de schoolsportvereniging krijgen 
alle kinderen de mogelijkheid minimaal 1 keer per week, na 
schooltijd of in de verlengde leertijd (VLT), extra te sporten en/of 
bewegen in hun vertrouwde omgeving op en bij school.

Wat is het doel? 
1.  Leerlingen stimuleren structureel te sporten en/of bewegen na 

schooltijd.
2.  Leerlingen stimuleren om lid te worden van sportverenigingen.
3.  Leerlingen stimuleren om deel te nemen aan schoolsport-

toernooien.

Hoe werkt het? 
De gymleraar is verantwoordelijk voor het naschoolse aanbod en/
of de coördinatie van de schoolsportvereniging (SSV).  
Naast de lessen bewegingsonderwijs, motiveert de gymleraar 
kinderen zoveel mogelijk om meer te bewegen. 

Het Sportbedrijf Rotterdam organiseert het clinicaanbod 
Schoolsport010 en diverse schoolsporttoernooien. De school-
sportconsulent in jouw deelgebied is hiervoor contactpersoon. 
Iedere school heeft een inlogcode voor het inschrijfsysteem.  
Alle Lekker Fit!-scholen doen mee aan het clinicaanbod  
en de toernooien. Dit geeft de kinderen een extra stimulans  
in hun sportieve ontwikkeling. Voor meer informatie over  
het clinicaanbod en de toernooien  
www.sportbedrijfrotterdam.nl/schoolsport.

Het naschoolse aanbod draait om kwalitatief hoogwaardig 
bewegen en sluit aan bij de behoeftes van de kinderen. Het is ook 
mogelijk naschools aanbod te organiseren gericht op specifieke 
doelgroepen zoals kinderen met overgewicht of een motorische 
achterstand. Alle kinderen combineren plezier en leren.  
De gymleraar motiveert en ondersteunt kinderen die nog geen 
sport doen. De gymleraar is ook intermediair voor het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur (zie: www.jeugdfondssportencultuur.nl). 
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2.3 Actieve schooldag

Stappenplan 

Stap 1
De gymleraar, directie en 
projectleider Lekker Fit! bepalen met 
elkaar welk onderdeel van de actieve 
schooldag meer tijd kan krijgen op 
school:

 � Bewegen als ondersteuning  
van het leren 

 � Bewegen tussen de lessen  
door (energizers, smartbreaks)

 � Buiten spelen onder schooltijd
 � Actief verplaatsen naar 

leslocaties
 � Actief bewegen van en naar 

school

Stap 2
De projectleider Lekker Fit! 
bepaalt of er ruimte is in  
middelen of ondersteuning. 

Stap 3
De school stelt voorafgaand aan 
de uitvoer van de interventies een 
beweegteam op. Dit team gaat aan 
de slag met de per school gestelde 
doelen.
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Onderzoek naar de effecten van bewegen op cognitieve functies, 
leerprestaties en sociaalemotionele gezondheid zijn nog volop 
in ontwikkeling. Volgens docenten is het fijn als kinderen hun 
energie kwijt kunnen. Dat bevordert ook de sfeer in de klas. Uit 
onderzoek blijkt dat kinderen dan minder beweegdrang hebben 
en dat de betrokkenheid tijdens de les toeneemt. 

Daarnaast draagt bewegend leren in ieder geval bij aan het 
algemene doel om kinderen meer te laten bewegen. Het 
zorgt ervoor dat de beweegrichtlijn om iedere dag tenminste 
60 minuten matig tot intensief te bewegen eerder is behaald. 
Deze richtlijn is belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid 
van kinderen. Volgens het RIVM beweegt slechts 56 procent 
van de kinderen voldoende. Uit onderzoek is ook gebleken dat 
kinderen voornamelijk zitten op school, op 2 pauzemomenten 
van 15 minuten na. Voldoende bewegen kan ziektes voorkomen 
en welbevinden verhogen. 

Genoeg reden om de tijd dat kinderen bewegen op school onder 
de loep te nemen.

Wat is het doel?
1. Het stimuleren van bewegen tijdens de schooldag. 
2. Het stimuleren van gericht en actief buiten spelen. 
3.  Het stimuleren van actief vervoer: op de fiets of lopend  

van en naar school. 

Hoe werkt het? 
Tijdens een actieve schooldag wisselt de leerkracht zittend 
leren en bewegen/bewegend leren af. Het specifieke doel kan 
voor iedere school anders zijn. Op basis van pilots werken we 
momenteel de precieze werkwijze uit.

Lekker Fit! levert allerlei ondersteuning om kinderen meer te 
laten bewegen tijdens de schooldag. Van een uitgebreide pilot tot 
bijvoorbeeld een factsheet voor collega’s of ouders. 

De rol van de gymleraar gaat verder dan de gymzaal. Dit deel van  
het programma is nog in ontwikkeling en daardoor beperkt 
beschikbaar. De mogelijkheden en wensen per school kunnen 
verschillen. Iedere school kan dit samen met de projectleider 
Lekker Fit! zelf invullen. 



2.4 Prestatie-indicatoren

  De groepen 1 en 2 krijgen minimaal 90 minuten per week bewegingsonderwijs 
volgens de Lekker Fit! Kleuteraanpak. Dit is verdeeld over minimaal 2 momenten. 
De groepsleerkracht (minimaal 1 keer per week), en eventueel de gymleraar, geven 
het bewegingsonderwijs.

  De groepen 3 tot en met 8 krijgen minimaal 3 keer per week 45 minuten vakkundig 
bewegingsonderwijs van de gymleraar (zwemonderwijs door externen telt ook als 
bewegingsonderwijs).

  De school neemt voor de groepen 1 tot en met 8 minimaal 2 clinics uit het aanbod 
van schoolsport010 af bij het Sportbedrijf Rotterdam.

  De school biedt volgens de norm (zie hieronder) voldoende extra beweeg-
momenten van minimaal 45 minuten aan in de naschoolse uren of in de VLT. 

  De school neemt deel aan minimaal 2 schoolsporttoernooien (exclusief The Final en 
de Mini Final).

Uitzonderingen
Als de school niet kan voldoen aan de 3 beweegmomenten per week voor groep 
3 tot en met 8, door het ontbreken van een gymleraar, dan doorloopt Lekker Fit!  
de volgende stappen:

 � Het inzetten van een gymleraar met ruimte in zijn of haar contracturen.
 � Het inzetten van een gymleraar vanuit het vervangingsbudget. 
 � Het inzetten van clinics voor het opvangen van de beweegmomenten.

Als de school niet kan voldoen aan de 3 beweegmomenten per week voor groep 
3 tot en met 8 en een alternatief beweegmoment wil invoeren, gaat dit altijd 
eerst in overleg met de projectleider Lekker Fit!.

Beweeglessen van minimaal 45 minuten zoals bijvoorbeeld yoga, zelfverde-
diging en dansen kunnen dan in overleg gelden als alternatief beweegmoment.
Ook als het niet gegeven wordt door de gymleraar en niet in de huidige gymzaal 
plaatsvindt.
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Normberekening naschools aanbod 

School zonder SSV
 � Als een school in de basis 0,8 fte of meer gymleraren heeft:  

30 weken x 4 lessen per week = 120 lessen per schooljaar minimaal.
 � Als een school in de basis 0,6 fte gymleraren heeft:  

30 weken x 3 lessen per week = 90 lessen per schooljaar minimaal.

School met SSV
Een school met een eigen schoolsportvereniging (SSV) of een school die 
officieel is aangesloten bij een SSV, hoeft minder beweegmomenten te 
organiseren. Het gaat dan om 2 beweegmomenten minder per week. 

 � Bij 0,8 fte of meer: 30 weken x 2 lessen per week = 60 lessen
 � Bij 0,6 fte: 30 weken x 1 les per week = 30 lessen. 

Daarnaast organiseert een school die officieel is aangesloten bij een SSV in de 
dalperiode (maanden november, december, februari, maart) extra activiteiten 
voor specifieke doelgroepen, zoals kinderen met overgewicht en obesitas.

Een school met een eigen SSV, hoeft geen extra beweegmomenten 
te organiseren na schooltijd of in de VLT naast de reguliere gymlessen. 

Voor een school met een eigen SSV geldt verder: 
  Een schoolsportvereniging biedt maximaal 10 trainingsuren aan  

in 5 verschillende sporten van 45 tot 60 minuten.
 Het minimumaantal deelnemers per trainingsuur is 8 kinderen.
 Het afgesproken percentage sportparticipatie wordt behaald.
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2.5 Ondersteunende middelen

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

Raamwerk vakwerkplan
In het raamwerk vakwerkplan lees je waaraan een vakwerkplan moet voldoen.  
Dit document dient als inspiratie om je op weg te helpen. 

Raamwerk fotojaarplan kleuters
Dit is een opzet en werkwijze voor het werken met een fotojaarplan.  
Laat je inspireren en ga aan de slag.

Factsheet bewegingsonderwijs
Een document met meer informatie over waarom 3 keer bewegingsonderwijs per week  
zo belangrijk is voor kinderen. Je leest hier ook hoe je dit als school kunt invullen. 
Handig voor de visievorming of ter verdieping.

Lekker Fit!-rapporten in pdf
Er zijn vrolijke en multi-inzetbare rapporten met illustraties gemaakt. Er zijn 
3 verschillende sets voor de onderbouw en 3 voor de middenbouw. Een set bestaat  
uit een open variant en een meer gesloten variant met 3 scoringsmogelijkheden. 
Gebruik de variant die bij je past. 

Posters bewegen
Posters met weetjes die je kan gebruiken om een saai hoekje vrolijker te maken.  
Ook handig voor bijvoorbeeld een themaweek. 

Document aansprakelijkheid en bevoegdheid
Hierin vind je meer informatie over wie er bevoegd is voor het geven 
van bewegingsonderwijs.
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ik toon respect voor haar, 
zij ook voor mij?

judo komt 
uit japan

ik maak een buiging 
voor we beginnen. 

deze groet heet REI

misschien 
is hij vandaag wel 

beter dan ik en leer 
ik van hem

ik ga jou in 
de houdgreep 

leggen!

ken je nog andere 
verdedigingssporten?

van sporten 
word je zeker 

van jezelf

Maak jezelf Lekker Fit!

Wist je dat 
atletiek de 

oudste sport 
ter wereld is?

Sport is 
heel goed voor 
je spieren, hart,  

longen en 
je hersenen!

Het record 
hoogspringen is 

2 meter en 
45 centimeter.

Na het sporten 
heb ik soms spierpijn. 
Dat is niet erg, want 
daar worden mijn 

spieren sterker van!

     Poeh! 
Als ik vaak oefen, 
word ik écht beter!

Atletiek kun je 
alleen doen 

maar ook met 
een team.

Maak jezelf Lekker Fit!
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3 Voeding
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Lekker gezond eten en drinken, 
houdt kinderen fit. 

Voeding heeft veel invloed op je gewicht en je gezondheid. Kinderen kunnen zich beter 
concentreren als ze gezond eten en genoeg (water) drinken. Wij willen kinderen meer leren 
over gezonde voeding. Zodat ze bewuste keuzes kunnen maken en gezonde gewoonten 
aanleren op het gebied van voeding. Dit zorgt ook voor meer kansengelijkheid voor alle 
kinderen in Rotterdam. 

De adviezen van het Voedingscentrum en de door hen ontwikkelde Schijf van Vijf vormen 
het uitgangspunt voor gezonde voeding. Maar omdat wij het als Lekker Fit! belangrijk 
vinden om toegankelijke informatie te geven, zijn er 4 kernpunten waar we ons altijd en 
overal, samen met jullie, op willen richten: eet meer groente en fruit, drink meer water, eet 
meer volkoren producten en eet minder suiker. 

Het thema voeding binnen Lekker Fit! bestaat uit 4 onderwerpen. Samen met  
de 4 kernpunten vormen deze het voedselbeleid voor de school. 

 � Lekker Fit! groente en fruit 
 � Lekker Fit! water 
 � Lekker Fit! trakteren 
 � Lekker Fit! lunch 



3.1 Lekker Fit! groente en fruit

In groente en fruit zitten veel vitaminen, mineralen en vezels. Deze zijn belangrijk om 
gezond op te groeien. 

Wat is het doel?
1. Het stimuleren van groente- en fruitconsumptie bij kinderen. En hen de gewoonte 

aanleren om dagelijks fruit en/of groente te eten.
2. Het verminderen van de consumptie van calorierijke tussendoortjes (op school).
3. Het stimuleren van smaakontwikkeling en variatie in eetgedrag door kinderen 

kennis te laten maken met allerlei soorten groenten en fruit.
4. Een indirect gevolg van het uitsluitend eten van groente en fruit in de ochtendpauze 

is dat kinderen deze pauze niet kunnen gebruiken voor een uitgesteld ontbijt  
en meer thuis zullen ontbijten.

Hoe werkt het?
Kinderen op een Lekker Fit!-school eten 5 dagen per week alleen fruit of groente in de 
ochtendpauze. De schooldirectie motiveert de groepsleerkrachten om een groente- en 
fruitbeleid uit te voeren, waarbij leerlingen in de kleine pauze alleen zelf meegenomen 
groente en/of fruit eten. 
Seizoensgroente en/of fruit is betaalbaar op de markt en in de goedkope supermarkt. 
Soms zijn er mogelijkheden om samen in te kopen. De school kan indien gewenst als 
aanvulling EU schoolfruit (20 weken gratis groente en fruit) aanvragen bij:  
www.euschoolfruit.nl.
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3.2 Lekker Fit! water

Een belangrijke oorzaak van overgewicht bij kinderen is een hoge consumptie van 
suikerrijke drankjes. Een gezond alternatief is het drinken van kraanwater. Het drinken 
van zoete drankjes wordt dan bijzonder en niet meer de standaard.

Wat is het doel? 
1. Het stimuleren van het drinken van kraanwater bij kinderen. En hen de gewoonte 

aanleren om meerdere keren per dag water te drinken.
2. Het verminderen van de consumptie van suikerrijke drankjes.

Hoe werkt het? 
Op een Lekker Fit!-school is water drinken in de klas en tijdens de gymles de norm.  
Hoe dit beleid concreet wordt uitgevoerd, mag de school zelf bepalen. Je kunt 
bijvoorbeeld bekertjes neerzetten bij de kraan waar leerlingen water mogen halen. 
Kinderen kunnen een flesje water op hun tafel zetten. Of je kunt kinderen meerdere 
keren per dag een waterdrinkmoment aanbieden, zoals in elke pauze of bij wisseling 
van activiteit.
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3.3 Lekker Fit! trakteren

Alle ouders willen een feest voor hun jarige kind. Voor veel ouders betekent dit: grote 
calorierijke traktaties. Wanneer de school Lekker Fit! trakteert, daalt de hoeveelheid 
calorierijke tussendoortjes die de leerlingen op school binnenkrijgen. 

Wat is het doel?
1. De boodschap aan ouders overbrengen dat traktaties feestelijk en lekker zijn en dat 

dit kan volgens de richtlijn: ‘Één is genoeg en klein is oké’. 
2. Sociale norm creëren voor traktaties.
3. Traktaties beperken tot 100 kcal per stuk, zodat kinderen voldoende eetlust 

overhouden en minder vet, suiker en zout binnenkrijgen.

Hoe werkt het? 
De school heeft een traktatiebeleid onder het motto ‘Één is genoeg en klein is oké’ 
of de strengere norm van alleen gezonde traktaties. De groepsleerkracht volgt deze 
Lekker Fit!-traktatierichtlijn. Om ouders en leerlingen vertrouwd te maken met het 
beleid ontvangen zij voor elke verjaardag een ‘Hoera bijna jarig’-kaart met een 
herinnering aan de richtlijn en het aantal kinderen in de klas.

De school kan ter ondersteuning een ‘wall of fame’ maken met de traktaties 
die voldoen aan de richtlijn. Ouders en kinderen krijgen dan een beeld van wat 
gebruikelijk is op de school.

De school kan ook de keuze maken niet meer te trakteren, maar op een ander manier 
de dag feestelijk te maken, bijvoorbeeld door een leuke activiteit.
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3.4 Lekker Fit! lunch

Steeds meer scholen hebben een continurooster waarbij de kinderen op school eten. 
Het is daarom een logische stap om de hele schooldag gezond te maken en ook te 
zorgen voor een Lekker Fit!-lunch. 

Wat is het doel? 
1. Het uitbreiden van de gewoonte om volkoren producten, groente en fruit te eten 

en voldoende water te drinken. 
2. Het vergroten van kennis over gezonde voeding bij zowel kinderen als ouders. 
3. Het geven van een sociale norm voor het dagelijkse eetpatroon.

Hoe werkt het?
De school informeert alle ouders en kinderen over wat een Lekker Fit!-lunch is.  
De vorm hiervoor is vrij. De school kan bijvoorbeeld nieuwsbrieven inzetten en 
lunchboxkaarten mee naar huis geven. De school kan er ook voor kiezen om hier 
actiever op in te zetten. Door bijvoorbeeld het werkblad voor groep 7/8 te gebruiken 
en een lekkere, gezonde lunch te maken in de klas. Hiervoor heeft Lekker Fit! diverse 
materialen ontwikkeld, zoals recepten en de kookbox. 

1

2

3

4

5

6

7

Wat voor soort brood eet je het liefst bij de lunch?

Waarom vind je dat lekker?

Wat voor soort beleg eet je meestal bij de lunch?

Waarom vind je dat lekker?

Wat drink je meestal bij de lunch?

Eet je ook wel eens groente of fruit bij de lunch?

Zo ja, wat is dat dan?

Eet je ook wel eens iets anders dan brood bij de lunch?

Zo ja, wat is dat dan?

 

S

Vis, peulvruchten, vlees, 
ei, noten en zuivel.

Hoe past jouw lunch in de Schijf van Vijf?

Vul het hieronder in bij het juiste vak.

8

Dranken.

Brood, aardappelen 
en graanproducten.

Groente en fruit.

Smeer- en 
bereidingsvetten.

Lekker gezond eten en
drinken houdt je fi t.

Werkblad lunchinterview.

S Kies zoveel
mogelijk voor
volkoren.

Eet er groente 
en fruit bij.

Beleg je boterham
niet te dik.

Drink water, 
melk of thee 
zonder suiker.

Neem minder 
zoet broodbeleg.

Smeer met 
halvarine.

1

2
3

4

5

6

Gezonde lunchtips.

Lekker gezond eten en
drinken houdt je fit.

Wat kies jij voor Lekker Fit! lunch?

20Lekker Fit! Handleiding Basisonderwijs 2021-2022



3.5 Stappenplan voeding

Hieronder volgen de verschillende stappen die de school moet nemen om goede 
resultaten te boeken op het thema Lekker Fit! voeding. Hoe uitgebreid de school elke 
stap uitvoert, hangt af van waar de school is in het proces. De introductie van een 
nieuw thema vraagt meer aandacht dan het opnieuw onder de aandacht brengen van 
het schoolbeleid over een thema waarover al afspraken zijn gemaakt.

Stap 1  Introductie
Het introduceren van een nieuw thema begint met het inspireren van het team en het 
vergroten van hun kennis en vaardigheden. Dit vergroot de kans dat het hele team 
Lekker Fit! voeding omarmt. 

 � De gymleraar inventariseert de wensen en mogelijkheden binnen de school om  
het thema te introduceren en bespreekt de werkwijze met de directie.

 � De school creëert draagvlak voor het nieuwe beleid. De school kan hiervoor 
een werkgroep samenstellen. Er kunnen verschillende werkvormen worden 
ingezet, bijvoorbeeld: een creatiegesprek met de werkgroep, een bordsessie, een 
presentatie tijdens het teamoverleg met de groepsleerkrachten, introductie op een 
ouderavond, een kick-offbijeenkomst en leerlingen het thema laten bespreken. 

 � De school/werkgroep maakt een plan voor de implementatie van het voedselbeleid. 
De onderdelen van dit plan staan hieronder benoemd. 

Stap 2  Implementatie/Uitvoering
De 2e activiteit is het opnemen van Lekker Fit! voeding in het schoolbeleid en het 
implementeren hiervan. Dit geeft het team handvatten voor de dagelijkse praktijk. 
En maakt het voor ouders inzichtelijk wat de regels en afspraken zijn op school en 
waarom deze afspraken er zijn.

 � Er is jaarlijks een teamoverleg om de groepsleerkrachten te motiveren en uitleg 
te geven over (de introductie van) Lekker Fit! voeding in hun klas. Het gaat hierbij 
onder andere over naleving van de afspraken en hoe ze dit bevorderen in hun 
groep. En hoe om te gaan met ouders als zij de afspraken niet opvolgen. 

 � De gymleraar informeert de groepsleerkrachten jaarlijks over alle Lekker Fit!- 
materialen en -interventies over het thema voeding die beschikbaar zijn (zie 5.7).

 � Er wordt bepaald wie verantwoordelijk is voor het bestellen van ondersteunende 
materialen zoals bidons, posters en spellen.

 � Er is aandacht voor het belang van voorbeeldgedrag van zowel leerkrachten als 
vrijwilligers, als het gaat om voeding.

 � De school informeert de ouders over de Lekker Fit!-afspraken via de schoolwebsite, 
nieuwsbrieven enzovoort. De diëtist kan ook een voorlichting/workshop geven. 
Schakel hierbij de medewerker ouderbetrokkenheid in. 

 � Er wordt bepaald hoe er in de Lekker Fit!-week extra aandacht is voor het thema. 
 � De school plant momenten in het jaar waarbij aandacht aan gezonde voeding wordt 

besteed. Bijvoorbeeld: sportdagen, een projectweek of ouderavonden.  
Hiervoor kan de Lekker Fit!-jaarkalender gebruikt worden (zie bijlage).
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 � Er wordt bepaald hoe bij het organiseren van bijvoorbeeld een sportdag,  
avond vierdaagse of kampweek de uitgangspunten van het voedingsbeleid  
in beeld blijven (een feestelijk, gezond aanbod).

 � Er wordt bepaald of en op welke wijze de school wil samenwerken met de wijk, 
bijvoorbeeld met een Huis van de Wijk of een educatieve tuin, om een thema  
op te pakken. 

 � Er wordt bepaald hoe de school de voortgang van de implementatie van de 
4 onderwerpen binnen het thema voeding bijhoudt en de momenten en wijze van  
het evalueren van het beleid. 

Stap 3  Evaluatie en verbetering
De 3e activiteit is het continu evalueren en verbeteren van Lekker Fit! op jullie school. 
Hierdoor kom je te weten of de Lekker Fit!-activiteiten goed aansluiten bij  
de kinderen en hun ouders en wat eventuele verbeterpunten zijn. 

 � Je kunt Lekker Fit! evalueren door het bij een teamvergadering op de agenda  
te zetten. 

 � Het jaarlijks invullen van de Lekker Fit! Scan geeft inzicht. Na het invullen van  
de scan krijgt de school een rapportage met feedback op  
de resultaten. Op basis van dit advies en het voortgangsoverleg met Lekker Fit!  
(zie hoofdstuk 6.1) kun je een plan van aanpak maken om verbeteringen aan  
te brengen en Lekker Fit! een impuls te geven.

 � De mate waarin het beleid al de norm is geworden, bepaalt de werkwijze. Wordt het 
voedingsbeleid al goed uitgevoerd? Dan is bijvoorbeeld een leuke quiz of het laten 
zien van filmpjes voldoende om het beleid weer onder de aandacht te brengen.  
Je kunt hiervoor de samenvatting van het Lekker Fit!-beleid op school gebruiken 
(zie hoofdstuk 1), met name voor nieuwe leerkrachten is dit een handig hulpmiddel. 
Denk eraan dit elk jaar te actualiseren.

 � Stuit de naleving van het beleid op veel weerstand? Besteed dan aandacht aan 
deze weerstanden (ga terug naar stap 1). Geef de groepsleerkracht die positieve 
ervaringen heeft een actieve rol. Bespreek ook opties hoe de school het naleven 
positief kan stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan een bingo met het thema groente en 
fruit of een suikerchallenge. 

 � Je kunt de diëtist vragen om de achtergronden en noodzaak van het beleid  
te bespreken met de groepsleerkrachten.
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3.6 Prestatie-indicatoren

  Op een Lekker Fit!-school eten kinderen 5 dagen per week alleen groente en/of fruit 
in de ochtendpauze.

 De school heeft minimaal 2 keer per dag een waterdrinkmoment voor elke leerling. 
  De school volgt het Lekker Fit!-beleid voor trakteren: ‘Één is genoeg en klein is oké’. 

Óf de strengere norm waarbij alleen ‘gezonde traktaties’ welkom zijn. Óf de school 
viert verjaardagen op school zonder traktaties.

 De school informeert ouders en leerlingen over de Lekker Fit!-lunch. 
 De school heeft de afspraken over voeding op school vastgelegd in de schoolgids.
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3.7 Ondersteunende middelen

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

Voorbeeldteksten en sjablonen
Voor het voedingsbeleid en de communicatie naar ouders zijn voorbeeldteksten te 
vinden. Er staan ook een sjabloon voor een PowerPoint-presentatie (voor teamoverleg 
of ouderavond), aanvullende illustraties en tipsheets, bijvoorbeeld over hoe je met 
ouders het gesprek aangaat over voeding.

Basismateriaal Lekker Fit! voeding
Er zijn mooie materialen om de kernboodschap van het thema voeding over te 
brengen. Zo zijn er posters om in de klas/gang op te hangen met tips voor kinderen  
en ouders. Ook is er een folder voor onderwijzend personeel en vrijwilligers waarin  
de kernpunten van voeding worden uitgelegd. In de praatplaat ‘Zo blijven wij  
Lekker Fit!, jij toch ook?’ staan tips voor diëtisten en intern begeleiders om in  
gesprek te gaan met ouders en kinderen over de gezonde leefstijl op de thema’s 
beweging, voeding en slapen.

Eet elke dag fruit.

 Eet elke dag groente.

Drink water.

Eet en drink 
minder suiker.

Eet volkoren.

Lekker gezond eten en 
drinken houdt je fi t.

Tips over voeding voor kinderen van 4 tot 14 jaar.
Kijk voor meer informatie op www.lekkerfi t010.nl

Versie juli 2021

Lekker gezond eten 
en drinken houdt 
kinderen fit.
 Eet groente
 Eet fruit
  Drink water
 Eet en drink minder suiker
 Eet volkoren

Brochure gezonde voeding.
Tips voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 

www.lekkerfit010.nl
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TIPS om meer vezels te eten.

  Eet elke dag twee stuks fruit.
  Je kunt al veel gezonder eten door geen ‘witte’ producten te eten, maar 

volkoren. Zoals volkoren brood, volkoren pasta, zilvervliesrijst en volkoren 
bulgur. Om te wennen aan de smaak, kun je eerst wat witte rijst en 
zilvervliesrijst te mengen.

  In peulvruchten (kikkererwten, linzen, bonen) zitten veel vezels. Je kunt 
goedkoop en makkelijk zelf humus van kikkererwten maken. Lekker op 
brood of als dip voor bij je snackworteltjes!

Eet minder verzadigd vet.
Net als suiker heeft je lichaam ook een beetje 
vetten nodig. Wel de goede vetten natuurlijk. 
Experts noemen het verzadigde (slechte) en 
onverzadigde (goede) vetten. 

De slechte vetten blijven aan de binnenkant 
van je bloedvaten plakken. Daardoor heb je 
meer kans op een hartaanval of beroerte.

Eet meer vezels en volkoren.
Vezels zorgen ervoor dat je darmen goed werken. En vezels zorgen voor 
een gevuld gevoel. Dan krijg je minder snel honger. Daarom is een stuk 
fruit zo goed: daar zitten vitamine EN vezels in! Ook in groente zit veel 
vezels. Net zoals in volkoren brood, volkoren past en zilvervliesrijst.

TIPS om minder verzadigde vetten te eten.

  De meeste vetten die in (fabrieks) verwerkt voedsel zitten zijn slecht vet. 
Zoals bijvoorbeeld vet in koeken, zoutjes, pizza, croissants. Ook in vet vlees 
(bijvoorbeeld hamburgers) zit veel slecht vet.

  In gefrituurd voedsel zitten veel calorieën. Daar kun je dik van worden. 
  Voorbeelden van producten met goede vetten zijn: olie, vloeibare bak- en 

braad en halvarine of zachte margarine uit een kuipje. Avocado, vis, olijven 
en (ongezouten) nootjes.

  Als je vaak frituurt, kun je eens proberen te grillen of stomen.

LET OP!

Ook in goede vetten 
zitten veel calorieën. 
Als je meer calorieën 
eet dan je lichaam 
nodig heeft, word je 
dikker.

https://www.lekkerfit010.nl


Lekker Fit! groente en fruit 
Voor dit onderwerp zijn verschillende handige (spel)materialen ontwikkeld. Zoals de 
groente- en fruitbingokaarten, een praatplaat/poster en bijvoorbeeld het snoep en 
groente-weegspel. Leuk voor een spreekbeurt of een projectweek. 

Lekker Fit! water
Voor Lekker Fit! water zijn veel leuke ondersteunende materialen te vinden, van 
informatieve hulpmiddelen (bijvoorbeeld de waterweetjes of de suikerklontjesposter) 
tot materialen voor activiteiten zoals het populaire waterflessenspel, leuk voor 
bijvoorbeeld een sportdag. 

Lekker Fit! trakteren
Lekker Fit! trakteren heeft een uitgebreide lijn met traktatiekaarten, een wall of fame 
en veel tips voor traktaties. Ook is er een instructiefilmpje voor leerkrachten voor  
het invoeren van het traktatiebeleid. 

Lekker Fit! lunch
De Lekker Fit!-lunch heeft een mooie lijn met kaarten met tips. Deze kunnen kinderen 
mee naar huis nemen. Er is ook een werkblad voor groep 7 en 8. Je kunt ook actiever in 
de klas aan de slag met leuke en makkelijke (lunch)recepten. Om het koken in de klas 
makkelijker te maken is er bij 3 tuinen (verspreid over de stad) van NatuurStad een 
gratis kookbox te leen. Met kookgerei, bordjes, bestek en lekkere en makkelijke (lunch)
recepten om zelf met je klas te koken en te proeven.

Materialen voor groep 1 en 2 
Jong geleerd is oud gedaan! Juist in de groepen 1 en 2 is het makkelijk om de norm  
te stellen wat gezonde voeding is. Daarom zijn er heel veel leuke en speelse materialen 
gemaakt. Zo is er het ‘Welkom op school’-pakket met een voorleesboekje en een 
checklist voor ouders. Er zijn leuke spelkaarten waarin het onderwerp gezonde 
voeding wordt gecombineerd met taal, rekenen, bewegen, gezellig samen eten, 
wereldoriëntatie en ontspanning. Daar horen ook tips bij met leuke en nuttige filmpjes 
speciaal voor ouders! (zie www.gezondeleefstijlopschool.nl/jong-lekker-fit-activiteiten). 
Je kunt het thema voeding ook combineren met voorlezen in de klas, bijvoorbeeld met 
de Groentefroetels en/of de Waterpretkaarten. Op www.lekkerfit010.nl is nog veel 
meer ondersteunend materiaal te vinden zoals de dagritmekaarten, seizoensplaten  
en kleurplaten.
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4  Monitoring en 
signalering

Lekker Fit! motiveert leerlingen om voldoende te bewegen en gezond te eten. Soms hebben 
leerlingen echter extra hulp nodig om fit te worden. Door te monitoren zien we welke  
leerlingen extra begeleiding op het gebied van motoriek of gezond gewicht kunnen gebruiken. 
Door 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.

Monitoring is het langdurig uitvoeren van metingen om ontwikkelingen te kunnen volgen.
Deze metingen worden vastgelegd door middel van een leerlingvolgsysteem4. Aan de hand 
van de metingen signaleren we welke kinderen extra begeleiding kunnen gebruiken.  
Het Fit!Team bespreekt welke ouders hiervoor worden uitgenodigd. 

Een Fit!Team bestaat minimaal uit de gymleraar, intern begeleider en diëtist. De school 
kan op basis van de eigen zorgorganisatie het team aanvullen met bijvoorbeeld een 
CJG-jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werk en de directie. 

4  In het schooljaar 2021-2022 zullen we meer informatie geven over welk leerling-

volgsysteem wordt gebruikt. En op welke manier je dit systeem kunt gebruiken.
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4.1 Gezond gewicht

Door het monitoren, signaleren en doorverwijzen op het gebied van gezond gewicht 
zorgen we ervoor dat de kinderen die dat nodig hebben passende begeleiding krijgen.

Wat is het doel? 
Het doel is ervoor te zorgen dat kinderen met overgewicht en obesitas passende 
begeleiding en zorg krijgen.

Hoe werkt het? 
De aanpak om kinderen naar een gezonder gewicht te krijgen, bestaat uit 4 
onderdelen. 
1. Inventariseren welke kinderen begeleiding nodig hebben. 
2. Afstemmen of gezinnen al in begeleiding zijn bij een zorgverlener. 
3. Bepalen welke begeleiding/zorg in eerste instantie het meest passend is voor dit kind. 
4. Kinderen die zijn doorverwezen blijven volgen en indien nodig begeleiden naar  

een andere professional. 

De gymleraar zorgt voor de organisatie van de metingen (Fit!Test) en het Fit!Team.  
Het Fit!Team besluit welke ouders een uitnodiging krijgen voor begeleiding en wie 
dat doet. In aanvang is doorverwijzing naar de diëtist mogelijk, hij/zij doet een brede 

uitvraag en stelt een plan van aanpak op met 
ouder en kind. Voor de begeleiding adviseren we 
gebruik te maken van de expertise op school (via 
de intern begeleider), in het sociaal en medisch 
domein in de wijk (zoals de diëtist, naschoolse 
beweegactiviteiten (SSV), activiteiten vanuit 
welzijnswerk en pedagogisch begeleiding van 
het CJG) en andere opvoedbegeleiding.

Lekker Fit! zorgt dat elke school een diëtist heeft 
voor de BMI-meting, deelname aan het Fit!Team 
en voorlichting aan het schoolteam en ouders. 
De schooldiëtist is ook beschikbaar om ouder en 
kind te begeleiden via consulten. De zorg- 
verzekeraar vergoedt deze zorg volledig uit  
het basispakket van het kind. Voor kinderen  
geldt geen eigen bijdrage.

Word ook 

Lekker Fit!

Beste

Op onze school willen we graag kinderen 

helpen om gezonde keuzes te maken. 

Want van een gezond lichaam hebben 

kinderen hun hele leven plezier. 

We willen graag samen met u in gesprek 

gaan over de volgende onderwerpen:

Wanneer :

Met wie :

Waar  :

Uw 
afspraak

Buiten 
spelen

Eten en 
drinken

Sporten 
en  

bewegen

Slapen
en rust

Voel je
goed
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4.2 Motoriek

Op basis van de gegevens over de motorische vaardigheden in het leerlingvolgsysteem 
is het mogelijk op tijd te signaleren of een kind achterloopt of juist meer uitdaging 
aankan. De gegevens op niveau van de klas vertellen de gymleraar voor welke 
onderdelen er extra aandacht nodig is in de gymles. Daarnaast toont het leerlingvolg-
systeem allerlei aanvullende informatie. Zoals: welke zwemdiploma’s heeft een leerling? 
Is hij/zij lid van een sportvereniging? Loopt of fietst het kind naar school? Gegevens 
uit het leerlingvolgsysteem kan je gebruiken bij het opstellen van een rapportage aan 
ouders. En bij het adviseren van kinderen over passende sporten. Daarnaast kan de 
school deze gegevens inzetten voor het bepalen van het naschoolse aanbod. 

Wat is het doel? 
Het doel van monitoring, signalering en doorverwijzing op het gebied van motoriek is 
het volgen van de ontwikkeling van leerlingen, zodat je hen op basis daarvan passende 
begeleiding kunt bieden. Zowel op individueel als op klasniveau. 

Hoe werkt het? 
De gymleraar doet in de gymles een basistest motorische vaardigheden en zet de 
resultaten in het leerlingvolgsysteem. De leraar vult deze gegevens aan met eigen 
waarnemingen. Kinderen worden verder bevraagd op aanvullende informatie,  
zoals zwemdiploma’s en hun sport- en beweeggedrag buiten school. 

Op basis van deze informatie kun je bepalen welke kinderen mogelijk extra 
begeleiding nodig hebben. Het Fit!Team bespreekt dit. De gymleraar herkent ook 
beweegvoorkeuren en talenten bij kinderen en kan op basis daarvan kinderen 
adviseren over passende sporten. 
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4.3 Stappenplan monitoring 
en signalering

Stap 1  � Bij de start van het schooljaar geeft de diëtist uitleg aan het schoolteam. 
 � De school zorgt dat er toestemming is voor het registreren van de gegevens.  

Dit is voor de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
(toestemmingsverklaring ouders en geheimhoudings verklaring van professionals).

 � De gymleraar inventariseert elk jaar in het leerlingvolgsysteem bij de kinderen  
of zij buiten school sporten en bewegen. En registreert ook of kinderen een 
zwemdiploma hebben. 

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

De diëtist neemt BMI-metingen af bij de leerlingen van groepen 1 tot en met 8.  
Bij de groepen 3 tot en met 8 gebeurt dit voor de herfstvakantie. Bij groep 1 en 2  
voor de voorjaarsvakantie.

Binnen 3 weken na deze testen overlegt het Fit!Team over welke leerlingen passende 
begeleiding nodig hebben. En bespreekt dit met minimaal de gymleraar, diëtist en 
intern begeleider. 

Voor de kerstvakantie hebben doorverwezen kinderen - samen met hun verzorger(s) - 
hun eerste consult bij de diëtist (of een andere professional). 

Voor de voorjaarsvakantie is er een eerste evaluatie op de voortgang van de ingezette 
begeleiding. Zo nodig wordt de begeleiding bijgesteld. Ook het proces groep 1 en 2 
start in deze periode.

Het Fit!Team evalueert de ingezette begeleiding. En haalt leerpunten op voor  
het volgende schooljaar. 

Voor de zomervakantie vindt er een evaluatie met de directie plaats. Dan wordt ook 
de werkwijze voor het volgende schooljaar bepaald. 
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4.4 Prestatie-indicatoren

  Het afgesproken percentage kinderen dat een eerste begeleidingsgesprek heeft 
gehad, is behaald.

  Het afgesproken percentage kinderen dat structureel in begeleiding is, is behaald.
  De school rapporteert minimaal jaarlijks aan de ouders over de motorische 

ontwikkeling van het kind, bij voorkeur vaker.
  De gymleraar signaleert zorgen over de motorische ontwikkeling bij kinderen  

en brengt deze in voor bespreking in het Fit!Team. 

Eet en drink  
bewust

Beweeg veel Slaap goed

Drink water  
uit de kraan

Eet iedere 
dag groente 
en fruit

Eet op 
vaste  
tijden

Eet 3 maaltijden en  
2 tussendoortjes

Kies 
volkoren 
producten

Eet weinig suiker  
en verzadigd vet

Doe aan 
sport

Beweeg 
dagelijks

Speel 
veel 
buiten

Loop  
of fiets  
naar 
school

Beperk  
schermtijd tot 
maximaal 2 uur 
per dag

Ga op vaste 
tijden slapen

Slaap  
‘s nachts  
voldoende

Geen TV,  
tablet of  
mobiel in de  
slaapkamer
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4.5 Ondersteunende middelen

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

Leerlingvolgsysteem 
Om het nieuwe leerlingvolgsysteem goed onder de knie te krijgen komt er een 
‘Handleiding leerlingvolgsysteem’ en een ‘Overzicht beschikbare functies leerling-
volgsysteem’.

Registratie gegevens
Om op correcte wijze de gegevens te registeren is er een ‘Werkwijze registratie 
gegevens’ beschikbaar voor de school. Deze werkwijze maakt duidelijk hoe je de 
registratie regelt conform de privacywet AVG en wie wat doet. En hoe je de privacywet 
AVG op correcte wijze naleeft.

Communicatie ouders
Als ondersteuning bij de communicatie met ouders zijn er beschikbaar: ‘Hoe motiveren 
wij ouders om deel te nemen aan begeleiding?’ en de praatplaat gezonde leefstijl.

Ketenaanpak
Voor een overzicht van het werkveld is het ‘Netwerkschema Ketenaanpak’ gemaakt.
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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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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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B.1
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Bijlage: Jaarkalender

September

01/09 t/m 30/09
Voorlichting aan het schoolteam door diëtist

06/09 t/m 15/10
Fittesten groep 3 t/m 8  
(voor de herfstvakantie)

08/09
Startbijeenkomst nieuwe gymleraren  
Lekker Fit!

15/09 
Teamuitje gymleraren Lekker Fit! (OVB)

20/09 t/m 24/09
Lekker Fit! week (inhaal)

27 /09 t/m 10/11
Fit!Team overleg (2 tot 3 weken na de fittest)

Oktober

06/09 t/m 15/10
Fittesten groep 3 t/m 8  
(voor de herfstvakantie)

27/09 t/m 10/11
Fit!Team overleg (2 tot 3 weken na de fittest)

1/10 t/m 24/12
Eerste consulten diëtist (voor de kerstvakantie)

06/10
Lekker Fit! Themadag gymleraren

13/10 
Eerste bijeenkomst cursus beter spelen en 
bewegen met kleuters 

27/10 
2e bijeenkomst cursus beter spelen en bewegen 
met kleuters

November

27/09 t/m 10/11
Fit!Team overleg (2 tot 3 weken na de fittest)

1/10 t/m 24/12
Eerste consulten diëtist (voor de kerstvakantie)

10/11 
3e bijeenkomst cursus beter spelen en 
bewegen met kleuters

December

Let op! schooldirectie ontvangt de 
decemberbrief van de Gemeente Rotterdam 
voor het indienen van de aanvraag van 
zaaluren via het Digitaal Onderwijs Loket

1/10 t/m 24/12
Eerste consulten diëtist (voor de kerstvakantie)

Januari

01/01 t/m 25/02
Voortgangsoverleg Lekker Fit! indien nodig
(voor de voorjaarsvakantie)

01/01 t/m 31/03
Aanvraag indienen Lekker Fit!- schoolbudget 
volgens procedure

01/01 t/m 25/02
Fittesten groep 1-2 (voor de voorjaarsvakantie)



Februari

01/01 t/m 25/02
Voortgangsoverleg Lekker Fit! indien nodig
(voor de voorjaarsvakantie)

01/01 t/m 25/02
Fittesten groep 1-2 (voor de voorjaarsvakantie)

01/01 t/m 31/03
Aanvraag indienen Lekker Fit!- schoolbudget 
volgens procedure

21/02 t/m 25/02
Inventariseren voortgang ingezette zorg door 
professionals (voor de voorjaarsvakantie)

Maart

31/3 
Deadline aanleveren schoolsportplan

April

04/04 t/m 08/04
Lekker Fit! week

15/04
Terugkoppeling over aanvraag Lekker Fit! 
budget doorLekker Fit!

20/04
Lekker Fit! event

15/04 t/m 30/04
Indienen online aanvraagformulier Lekker Fit! 
budget

Voor de meivakantie
Evaluatie individuele zorgverlening van de 
leerling en ophalen leerpunten bij diëtist

Mei

Na de meivakantie
Invullen Lekker Fit! Scan

Juni

Begin juni
(uitnodiging) Voortgangsoverleg Projectleider 
Lekker Fit!

15/06
Lekker Fit! themadag gymleraren

Medio juni
Bestellen Lekker Fit!-materialen en kleding 
voor schooljaar 2022-2023 (instructie via  
mail van Lekker Fit!)

23/06
The Final (sporttoernooi)

Juli

Schoolvakantie

Augustus

Schoolvakantie
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B.2 Bijlage: Overzicht  
Prestatie-indicatoren

Beweging
  De groepen 1 en 2 krijgen minimaal 90 minuten per week bewegingsonderwijs 

volgens de Lekker Fit! Kleuteraanpak. Dit is verdeeld over minimaal 2 momenten. 
De groepsleerkracht of de gymleraar geeft het bewegingsonderwijs.

  De groepen 3 tot en met 8 krijgen minimaal 3 keer per week 45 minuten vakkundig 
bewegingsonderwijs van de gymleraar (zwemonderwijs door externen telt ook als 
bewegingsonderwijs).

  De school neemt voor de groepen 1 tot en met 8 minimaal 2 clinics af bij  
de coördinator schoolsportclinics voor de aangegeven deadline(s).

  De school biedt volgens de norm (zie 2.4) voldoende extra beweeg momenten van 
minimaal 45 minuten aan in de naschoolse uren of in de VLT. 

  De school neemt deel aan minimaal 2 schoolsporttoernooien (exclusief de Final en 
de Mini Final).

Voeding
  Op een Lekker Fit!-school eten kinderen 5 dagen per week alleen groente en/of fruit 

in de ochtendpauze.
  De school heeft minimaal 2 keer per dag een waterdrinkmoment voor elke leerling. 
  De school volgt het Lekker Fit!-beleid voor trakteren: ‘Één is genoeg en klein is oké’. 

Óf de strengere norm waarbij alleen ‘gezonde traktaties’ welkom zijn. Óf de school 
viert verjaardagen op school zonder traktaties.

  De school informeert ouders en leerlingen over de Lekker Fit!-lunch. 
  De school heeft de afspraken over voeding op school vastgelegd in de schoolgids.

Monitoring en signalering
  Het afgesproken percentage kinderen dat een eerste begeleidingsgesprek heeft 

gehad, is behaald.
  Het afgesproken percentage kinderen dat structureel in begeleiding is, is behaald.
  De school rapporteert minimaal jaarlijks aan de ouders over de motorische 

ontwikkeling van het kind, bij voorkeur vaker.
  De gymleraar signaleert zorgen over de motorische ontwikkeling bij kinderen  

en brengt deze in voor bespreking in het Fit!Team. 
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Kennisoverdracht en zichtbaarheid
  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 met 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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Colofon
Dit is een uitgave van de Gemeente Rotterdam

Vormgeving: Awareness+zootz
Uitgave: augustus 2021

Digitaal beschikbaar op www.lekkerfit010.nl
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