
                                                                                                               

Beleid Voeding en Gezonde Schoolkantine 

Het Centre for Sports and Education heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat 
dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/sporters. 

We hebben binnen school een stuurgroep ‘De Gezond School” opgericht, vertegenwoordigers 
zijn, de Teamleider, Zorgcoördinator en de Gezonde School coördinator . 

Wij vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten 
gezond is. Op onze school leren de leerlingen/sporters over gezond eten en kiezen en dit kunnen 
zij dit in de kantine in de praktijk brengen. 

Om deze reden werken we op school volgens de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine die zijn 
opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke 
keuze. 

Aanbod 
-Het aanbod in de schoolkantine (balieverkoop en automaten) voldoet aan de richtlijnen 
  Gezonde Voeding van het Voedingscentrum zoals deze zijn uitgewerkt in de Schijf van Vijf.  

Curriculum 
- Er worden workshops gegeven door een sportdiëtiste over het thema voeding en sport. 
- Er worden ouderavonden georganiseerd met verschillende thema’s over voeding en mentale 
   weerbaarheid in de sport. 

Betrokkenheid 
- Leerlingen zijn actief betrokken bij het aanbod in de kantine 
- Leerlingen worden aangesproken op het geldende voedingsbeleid 
- De directie is actief betrokken met het aanbod in de kantine 
- Ouders zijn betrokken bij het thema voeding op school, door thema ouderavonden door 
   sportdiëtisten 
- Er is regelmatig contact met de GGD in de regio met betrekking tot het aanbod in de kantine 
- Er wordt regelmatig met de betrokkenen overlegd welke verbeterstappen gemaakt kunnen 
   worden 

Omgeving 
- In elke pauze is er toezicht in de kantine en op de lespleinen 
- In de kantine wordt gewerkt volgens de HACCP-regels 
- Er zijn maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan 
 
Het Centre for Sports and Education heeft de ambitie om zeker voor de Gouden Kantine te 
gaan en als ultieme doel de Ideale Kantine. 

Het Centre for Sports and Education werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine. 
Ook willen we het Vignet Gezonde School- Themacertificaat Voeding behalen. 
Samen met de stuurgroep ’De Gezonde School’ , zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine en 
automaten in kaart brengen met de kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst 
rapporteren aan de directie. 

 


