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Gezonde school vignet 
 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet 
Gezonde School laten we zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria 
die zijn opgesteld door deskundigen van de Gezonde School. Wij zijn trots op 
dit resultaat! 
 
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere 
schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt onze 
school voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een 
fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van onze leerlingen. 
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. 
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op 
www.gezondeschool.nl. 
 

MijnRapportfolio  
 
Zoals u weet heeft de school vorig jaar samen met ouders gekozen voor 
een nieuw rapport. Achter de schermen wordt er door de leerkrachten al 
hard gewerkt om het rapport te vullen met informatie over uw kind. Vanaf 
maandag 14 februari zal ‘MijnRapportfolio’ dan ook voor ieder kind en 
ouder open staan. 
 
We beogen een echt groeidocument dat door zowel het kind als de 
leerkracht wordt gevuld. Dit vergoot de betrokkenheid en het 
eigenaarschap van het kind. Het rapportfolio moet de ontwikkeling van 
ieder kind inzichtelijk maken. Dit doen we d.m.v. teksten, kleuren, foto’s 
en filmpjes.  

 
We beseffen dat een rapport nooit een volledige weergave is van een kind. Voor de eerste keer is het 
rapport zelfs nog niet helemaal gevuld, maar we hebben wel voldoende informatie om het vanaf 14 
februari open te zetten. Verder willen we u erop wijzen dat er in MijnRapportfolio verschillen mogelijk zijn 
tussen de verschillende kinderen en groepen. Dit is een gevolg van deze implementatiefase. Uiteindelijk 
zorgt feedback van ouders en kinderen na openstelling van MijnRapportfolio voor een positieve bijdrage 
aan een verdere ontwikkeling van het volledige rapport.  
 
U ontvangt nog informatie over het inloggen en gebruik van MijnRapportfolio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gezondeschool.nl/
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Nieuws vanuit het basisteam 
 
Kinderen leren consumeren 
 
Het kan over van alles gaan. Van een bepaald soort snoepjes tot het nieuwste computerspelletje. De 
kans is groot dat jouw kind een heel duidelijk idee heeft over wat hij wil hebben. En wat jij dus voor hem 
moet kopen.  

 
Dat is ook niet zo verrassend. Kinderen die maar twee uur per dag televisie kijken, worden met meer 
dan 10.000 reclameboodschappen per jaar bestookt. Logisch dat sommige ouders het moeilijk vinden 
om weerstand te bieden aan het gesmeek. Kinderen worden vanaf zeer jonge leeftijd aangezet tot 
consumeren.  
 
Er zijn echter manieren om kinderen te leren hun wensen te uiten - wat goed is - en hen toch te leren 
omgaan met de teleurstelling. Je kunt namelijk niet altijd alles krijgen wat je wilt.  

 
Allereerst kun je je kind leren begrijpen waarom je iets wel of niet koopt. In plaats van: “omdat ik het 
zeg,” te zeggen, kun je ook uitleggen waarom het product niet geschikt is. Is het te gewelddadig of te 
duur? Of misschien krijgt hij het wel als hij wat ouder is. Leg het één keer uit en laat het daarbij.  

 
Je kunt kinderen ook leren om een kritische consument te worden door hen de waarde van geld te leren 
kennen. Geef een vast bedrag aan zakgeld waarmee ze kunnen kopen wat ze willen. Zelfs een kind van 
zes jaar leert snel wat een lege spaarpot betekent.  

 
En tenslotte: Vergeet niet dat je een rolmodel bent! Bedenk wat je wel en niet zegt in het bijzijn van 
kinderen. Als je het altijd hebt over andere mensen en wat ze hebben, zal elk kind denken dat dat het 
belangrijkste is in het leven. 
Als je meer wilt weten over ‘Leren consumeren’’ of over andere Opvoed- en Ontwikkelingsvragen, neem 
dan gerust contact op met een medewerker van  
het Basisteam Jeugd. 
Joyce van den Berg | Lumens  
J.vd.berg@lumenswerkt.nl | 06 11322259  
Susan Martina | Lumens  
S.martina@lumenswerkt.nl | 06 11371322  
Ingrid Winters | GGD  

i.winters@ggdbzo.nl | 088 0031 352 
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