
Borgesiusstichting 

 

 
 
De Gezonde School 

Gezonde kinderen presteren beter. Voor volgend schooljaar hebben we ons ingeschreven voor 

het vignet ‘De Gezonde School’. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het 

verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één 

themacertificaat mag een school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen. Er zijn 

8 thema’s waar je als school uit kunt kiezen. Om het vignet voor een gekozen thema te behalen, 

moet een school voldoende scoren op vier pijlers: 

1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. 
Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren. 

2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in 
de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of 
‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School. 

3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de 
sociaal emotionele ontwikkeling. 

4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn 
vastgelegd in het schoolbeleid.  

De thema’s waaruit gekozen kan worden zijn, behalve gezond eten en voldoende bewegen, 

bijvoorbeeld ook: mediawijsheid, roken en alcohol, fysieke veiligheid of seksuele ontwikkeling. 

Als eerste thema hebben we gekozen voor Mediawijsheid. Voor meer info: 

https://www.gezondeschool.nl/ . 

 

Verjaardag team 

Dit jaar zijn alle leerkrachten tegelijk jarig, namelijk op woensdag 16 mei. We willen dit dan ook 

graag met de kinderen vieren op deze dag. Dat zal gebeuren in de vorm van allerlei activiteiten. 

Iedere klas verzorgt twee activiteiten/workshops die de kinderen vrij kunnen kiezen.  

 

Screening GGD 

Op woensdag 20 juni, vrijdag 22 juni en maandag 25 juni komt de GGD op school voor de 

jaarlijkse screening. Alle kinderen die in 2007 of in 2012 zijn geboren, worden hierin 

meegenomen. Dat gaat voornamelijk om de kinderen in groep 2 en groep 6/7. Tijdens het 

onderzoek worden het gehoor, het gezichtsvermogen, de lengte en het gewicht onderzocht. 

Ouders zijn hier niet bij aanwezig. 
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Coöperatieve werkvorm april en mei 

De coöperatieve werkvorm die in de maanden april en mei centraal staat is 

‘Zoek de valse’. Dit is een activiteit waarbij een leerling drie feiten 

(bijvoorbeeld drie hobby’s) op een blaadje schrijft, waarvan er één onjuist is 

(de valse). De overige leerlingen proberen te bepalen welk feit onjuist is. Een 

leuke manier om elkaar beter te leren kennen. De werkvorm is ook toe te 

passen op rekensommen (welk antwoord is fout), bij spelling (welk woord is 

verkeerd geschreven) of bij het oefenen voor bijvoorbeeld een toets 

geschiedenis (welke stelling is onjuist). 

 

Deur aangepast 

De buitendeur bij juffrouw Joselien is een vluchtdeur en kan vanaf heden niet meer van 

buitenaf worden opengemaakt. We hebben deze aanpassing gedaan omdat de deur vaak werd 

gebruikt als uitgang terwijl hij al afgesloten was, waarna hij niet meer op slot zat. 

 

Atletiektoernooi 

Als kleine school valt het niet mee om met een team hoog te eindigen op een sporttoernooi, 

zeker niet als je ook nog eens een groep 8 hebt met maar 11 leerlingen. Toch is ons 

meisjesteam erin geslaagd om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het 

atletiektoernooi. Knap gedaan meiden! 

 

 


