
Discussiekaarten voor Basisonderwijs

• Ik vind gezond eten op school belangrijk. Zoals een gezond 10-uurtje of een gezonde traktatie.

• Ik wil mijn bidon of beker kunnen vullen met water in het klaslokaal.

• Ik wil les krijgen over hoe ik gezonder kan eten, zodat ik me fit voel.

• Ik wil op school leren hoe ik gezond en lekker kan koken.

• Ik wil dat er op school iemand is met wie ik kan praten als ik vragen of zorgen heb over voeding of mijn gewicht.

Voeding:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over voeding
•  Zet de regels voor pauzehappen en de lunch in het voedingsbeleid van de school. Door de visie van de 

school op gezond eten en drinken op te nemen in het beleid, zorg je dat hiervoor blijvende aandacht is.

•  Maak een watertappunt op een centrale plek of in het klaslokaal. Een toiletruimte is niet zo fris om 
waterflesjes te vullen. 

•  Leer leerlingen gezonde eet- en drinkgewoontes. Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren beter 
op school en nemen gezonde gewoontes mee als ze van school gaan. Jong geleerd, oud gedaan.

•  Maak in het lesprogramma gebruik van Gezonde School-activiteiten; kijk op www.gezondeschool.nl/
primair-onderwijs/activiteiten-primair-onderwijs. Kies voor kwaliteit! Van Gezonde School-activiteiten 
is bewezen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een gezonde leefstijl van leerlingen. 
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• Ik wil tijdens de les vaker bewegen. 

• Ik wil tijdens of na schooltijd op school meer kunnen sporten. 

• Ik wil een schoolplein waarop je lekker veel kan spelen en bewegen.

• Ik wil dat er iemand op school is met wie ik kan praten als ik vragen heb over bewegen of sport.

Bewegen  
en sport:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over bewegen en sport
•  Beweeg samen op vaste momenten. Gebruik ‘Energizers’ en ‘Bewegend leren’. Het geeft leerlingen plezier 

en helpt hen om zich beter te concentreren. Werk naast de lessen bewegingsonderwijs volgens een 
lesmethode of een vakwerkplan. Ook kan jouw school gebruikmaken van Gezonde School-activiteiten; 
kijk op www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/activiteiten-primair-onderwijs.

•  Laat leerlingen op school nieuwe sporten proberen. Misschien kun je hierbij samenwerken met een 
sportvereniging in de buurt. 

•  Maak de school en de directe omgeving uitdagend om te bewegen. Denk aan een inrichting met 
speeltoestellen, doelen, speciale belijningen en groene speelplekken. Ook binnen is veel mogelijk, 
bijvoorbeeld een hinkelblok in het gangpad of letters op de grond.

•  Betrek ouders en verzorgers bij het stimuleren van bewegen en sport. Ouders en verzorgers hebben 
veel invloed op het beweeggedrag van hun kind. Het is handig als zij weten bij wie ze terecht kunnen 
voor vragen of hulp over bewegen en sport. Dat verkleint de kans dat problemen met bewegen blijven 
bestaan of zelfs erger worden.
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•  Ik wil leren wat ik kan doen als ik me niet fijn voel. Bijvoorbeeld als ik bang, boos of verdrietig ben.

•  Ik wil dat er iemand op school is met wie ik kan praten als ik thuis of op school problemen heb.

• Ik wil leren hoe ik kan omgaan met stress.

• Ik vind dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn op school. 

• Ik wil leren hoe ik voor mezelf en voor anderen kan opkomen.

Welbevinden:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over welbevinden
•  Maak in het lesprogramma gebruik van Gezonde School-activiteiten; kijk op www.gezondeschool.nl/

primair-onderwijs/activiteiten-primair-onderwijs. Kies voor kwaliteit! Van Gezonde School-activiteiten 
is bewezen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan een gezonde leefstijl van leerlingen. 

•  Betrek ouders bij het welbevinden van leerlingen. Voor ouders en verzorgers is het handig om te 
weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen of hulp over welbevinden. Als ze dit weten, verkleint de 
kans dat problemen blijven bestaan of zelfs erger worden.

•  Besteed het hele jaar door aandacht aan welbevinden. Leerlingen met een goede basis in sociaal-
emotioneel welbevinden hebben minder kans op het ontwikkelen van probleemgedrag, angst, 
stress en depressies. Leerlingen die lekker in hun vel zitten, hebben meer zelfvertrouwen en zijn 
weerbaarder. Hierdoor kunnen ze zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van 
zichzelf en anderen, hechtere relaties opbouwen en beter leren.

•  Zorg voor duidelijke regels die van school een veilige plek maken. Wat vindt jouw school belangrijk? 
Bepaal jullie kernwaarden en bijbehorende regels en neem deze op in het beleid van de school. 
Betrek leerlingen, ouders/verzorgers bij het maken van het beleid en informeer hen hierover. 
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• Ik wil leren wat ik kan doen als iemand iets doet of tegen mij zegt wat ik niet fijn vind. 

• Ik vind het fijn als ik met iemand kan praten over verliefdheid, verkering, relaties, of als er iets vervelends is gebeurd. 

• Ik wil meer weten over LHBTIQ+ en over verschillende soorten relaties. 

• Ik wil meer leren over mijn lijf en hoe mijn lijf verandert in de pubertijd. 

Relaties en  
seksualiteit:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over relaties en seksualiteit
•  Zet Gezonde School-activiteiten in bij de relationele en seksuele vorming van leerlingen; kijk op www.gezondeschool.nl/

primair-onderwijs/activiteiten-primair-onderwijs. Kies voor kwaliteit! Van Gezonde School-activiteiten is bewezen dat 
ze daadwerkelijk bijdragen aan een gezonde leefstijl van leerlingen.

•  Betrek ouders bij relationele en seksuele vorming van leerlingen. Voor leerlingen, ouders en verzorgers is het handig 
om te weten bij wie ze terecht kunnen voor vragen of hulp over relaties en seksualiteit. Het is handig om ze hierover te 
informeren, ook als ze nog geen vragen hebben. Zo wordt de drempel om hulp te zoeken lager.

•  Werk aan veiligheid en acceptatie. LHBTIQ+ leerlingen voelen zich soms niet geaccepteerd of krijgen te maken met 
negatieve reacties. Ook hebben sommige leerlingen moeite om hun eigen gevoelens te accepteren. Door les te geven 
over dit thema ondersteun je deze leerlingen en kun je ervoor zorgen dat er meer respect komt voor verschillende 
vormen van relaties en seksualiteit.

•  Doe mee met de Week van de lentekriebels. Deze week is een mooie kans om in alle klassen les te geven over relaties 
en seksualiteit. Je kunt ook aansluiten bij het thema van de Week van de lentekriebels. Dat is elk jaar anders.

•  Bied leerkrachten de mogelijkheid tot bij- of nascholing. Kunnen de leerkrachten op jouw school een veilige sfeer 
creëren? Weten ze hoe ze het beste kunnen reageren op vragen van hun leerlingen? Lesgeven over relaties en 
seksualiteit kan uitdagend zijn en hiervoor zijn verschillende competenties van leerkrachten nodig.  
Neem contact op met een Gezonde School-adviseur voor het aanbod voor bij- of nascholing.  
Kijk op www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs  
voor de contactgegevens van de Gezonde School-adviseur van de GGD in jouw regio. Of kijk  
voor meer informatie op Seksuelevorming.nl; Seksuelevorming.nl/onderwijssoorten/basisonderwijs.
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•  Ik wil meer weten over slaap en waarom slaap belangrijk is om te groeien en gezond te blijven. 

•  Ik wil weten wat ik kan doen om meer of beter te slapen.

•  Ik wil dat er iemand is met wie ik kan praten als ik vragen of zorgen heb over hoe ik slaap.

Slaap:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over slaap
•  Besteed in de lessen aandacht aan het belang van een goede nachtrust. Geef leerlingen inzicht in het belang 

van goed slapen en in hun eigen slaapgedrag. Vertel hen bijvoorbeeld dat voldoende bewegen ook belangrijk 
is voor een goede nachtrust. Leer hen ook dat als ze goed slapen ze ook makkelijker een gezond gewicht 
houden. Een tekort aan slaap kan er namelijk voor zorgen dat je overdag meer trek hebt in ongezonde voeding 
en minder zin hebt in bewegen. Leer hen ook over negatieve invloed van het beeldscherm op slapen en 
bespreek hoe zij zich kunnen ontspannen zonder beeldscherm.

•  Richt de school slim in, met ook een rustigere ruimte. Daglicht en beweging spelen een belangrijke rol bij het 
slapen. Krijgen leerlingen daar overdag voldoende van, dan zijn ze alerter en energieker en kunnen ze zich 
beter concentreren en dit draagt ook weer bij aan een betere nachtrust.

•  Betrek medewerkers en ouders bij het herkennen van slaapproblemen bij leerlingen. Informeer ouders over hoe 
zij slaapproblemen bij leerlingen kunnen herkennen. Zorg dat leerlingen en ouders weten bij wie ze hun zorgen 
kunnen uiten. 

•  Ben alert op de gevolgen van slaapgebrek bij leerlingen. Slaapgebrek kan ongewenst gedrag, pesten, een kort 
lontje of risicogedrag veroorzaken of verergeren. Denk daarbij ook aan de wisselwerking: leerlingen vertonen 
ongewenst gedrag door slechte slaap. En dat kan weer slechte slaap bij andere leerlingen veroorzaken.

•  Zorg ervoor dat medewerkers slaapproblemen bij leerlingen herkennen. Slaapproblemen zijn  
vaak te herkennen aan een gebrek aan concentratie, een slecht geheugen, weinig interesse,  
een slechte stemming en slaperigheid in de klas.
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•  Ik wil meer weten over hoe media invloed kunnen hebben op mijn gezondheid, leven en veiligheid.

•  Ik wil dat er iemand is met wie ik kan praten als ik vragen of zorgen heb over online gedrag van mezelf of anderen, 
bijvoorbeeld over online pesten.

•  Ik wil weten hoe ik ervoor kan zorgen dat ik niet te lang achter een scherm zit. 

•  Ik wil op school regels over hoe we online met elkaar omgaan, bijvoorbeeld in de klassenapp.

Mediawijsheid:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over mediawijsheid
•  Besteed regelmatig aandacht aan mediawijsheid. Door aandacht te besteden aan mediawijsheid krijgen 

leerlingen inzicht in de invloed van media op hun gezondheid, leven en privacy, ontdekken ze hoe ze online op 
een positieve manier met anderen omgaan en leren ze hoe ze op veilige wijze online relaties aangaan. 

•  Bied hulp voor leerlingen met online problemen. Zijn of ontstaan er problemen door het mediagebruik van 
leerlingen? Het helpt om interesse te tonen in wat hen online bezighoudt en hoe ze met elkaar omgaan. Regel 
hulp voor leerlingen die (online en/of offline) in de problemen komen. Denk hierbij aan problemen als online 
pesten en gameverslaving.

•  Schakel de Gezonde School-adviseur in. De Gezonde School-adviseur van de GGD denkt graag mee hoe je 
wensen, zorgen of goede ideeën over mediawijsheid omzet naar concrete acties. Kijk op www.gezondeschool.nl/
advies-en-ondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs voor de contactgegevens van de Gezonde School-
adviseur van de GGD in jouw regio.

•  Gebruik de ervaringen van leerlingen bij de aandacht die je geeft aan mediawijsheid. Door aandacht te geven 
aan mediawijsheid in de lessen en de schoolomgeving worden leerlingen zich bewust van hun mediagebruik en 
online gedrag. Benoem en bespreek de input van leerlingen.
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• Ik wil weten wat gehoorschade is en hoe ik kan zorgen dat ik geen gehoorschade krijg. 

• Ik wil via school kunnen testen of mijn oren goed zijn. 

• Ik wil dat er iemand is met wie ik kan praten als ik vragen of zorgen heb over mijn oren en mijn gehoor.

• Ik wil dat school rekening houdt met mijn gehoor bij vieringen met muziek, musicals en schoolfeestjes.

Gehoor:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over gehoor
•  Besteed regelmatig aandacht aan het gehoor. Door aandacht te besteden aan gehoor worden leerlingen 

zich bewuster van het belang van een gezond gehoor en wat ze kunnen doen om hun gehoor gezond te 
houden. Dat helpt hen om de kans op blijvende gehoorschade, zoals oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies, 
te verkleinen of erger te voorkomen.

•  Test het gehoor van leerlingen jaarlijks. Houd het gehoor van leerlingen in de gaten door jaarlijks de kwaliteit 
ervan te testen met een hoortest; kijk op www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/gezondheidsthemas-en-
criteria-vignet/werken-aan-gehoor/signaleren.

•  Gebruik de informatie van VeiligheidNL. VeiligheidNL biedt scholen advies over geluidsniveaus en informatie 
over gehoorschade en preventie. Kijk op www.veiligheid.nl.

•  Te hard geluid? Gebruik gehoorbescherming. Boven het geluidsniveau van 80 decibel zijn 
gehoorbeschermende maatregelen nodig. Denk aan oordopjes bij muziek, tijdens kamp,  
feestdagen of musicaluitvoeringen.
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•  Ik wil meer weten over hygiëne en persoonlijke verzorging  
(bijvoorbeeld handen wassen en tandenpoetsen) en waarom dit belangrijk voor mij is.

• Ik wil dat er vaker of beter wordt schoongemaakt op school.

• Ik vind dat leerkrachten het goede voorbeeld moeten geven op het gebied van hygiëne en persoonlijke verzorging.

• Ik wil weten wat ik kan doen om te voorkomen dat een ander ziek wordt. 

Hygiëne:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over hygiëne
•  Besteed regelmatig aandacht aan hygiëne. In de kindertijd wordt de basis gelegd voor een 

levenslange persoonlijke hygiëne. Dit is niet alleen belangrijk voor een goede gezondheid op jonge 
leeftijd, maar ook later in het leven.

•  Zorg voor een schone en goed geventileerde school. Infecties verspreiden zich minder snel als de 
school goed wordt schoongemaakt en geventileerd. Minder zieke leerlingen en medewerkers voorkomt 
schoolverzuim en lesuitval. 

•  Maak onderwijsprofessionals ervan bewust dat zij een rolmodel zijn. Het is nodig dat 
onderwijsprofessionals kennis hebben over hygiënisch gedrag en zich bewust zijn van hun 
voorbeeldgedrag. Het is belangrijk dat zij leerlingen de normen voor hygiëne bijbrengen. Denk aan 
handen wassen, hoesten en niezen in de elleboogholte.

•  Gebruik de Toolkit Hygiëne. Neem een kijkje op de Toolkit Hygiëne van het RIVM en vraag advies aan 
de Gezonde School-adviseur van de GGD; zie www.rivm.nl/hygiene.
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•  Ik wil meer doen aan duurzaamheid op school.  
Door bijvoorbeeld samen te bedenken wat we kunnen doen voor het milieu.

• Ik wil een groener schoolplein. En buiten les krijgen zou helemaal leuk zijn.

•  Ik wil meer aandacht voor een gezond milieu binnen de klas.  
Bijvoorbeeld dat er een fijne temperatuur is en genoeg frisse lucht.

• Ik wil weten wat ik zelf kan doen voor een beter milieu.

Milieu en natuur:
wat vind jij?

Tips bij de stellingen over milieu en natuur
•  Doe het niet alleen. Wil je de aandacht voor milieu en natuur in de schoolomgeving versterken?  

Zoek dan de samenwerking op met ketenpartners, zoals de GGD, Jong Leren Eten, NME-centra,  
Eco-Schools, IVN-afdelingen en gemeente. 

•  Denk ook aan het binnenmilieu. Door het binnenmilieu van een school te verbeteren hebben leerlingen 
minder gezondheidsklachten. Daardoor is er minder ziekteverzuim (ook onder leerkrachten) en is het 
welzijn en de leer- en werkprestaties van leerlingen en medewerkers hoger. 

•  Vergroen samen met leerlingen het schoolplein. Haal bijvoorbeeld samen eens wat tegels weg van het 
schoolplein en vervang ze door planten. Je voorkomt dan ook wateroverlast bij een volgende regenbui. 
Vergroening van schoolpleinen heeft een positieve invloed op het welzijn en het gedrag van leerlingen 
op de basisschool. Na vergroening blijkt dat schoolpleinen meer worden gewaardeerd en leerlingen meer 
gevarieerd zijn in hun spel. 

•  Monitor het binnenklimaat in de klassen. Weet wat de kwaliteit van het binnenklimaat in de klassen is, help 
leerlingen te begrijpen wat een goed en slecht binnenklimaat is en wat het effect daarvan is op gezondheid 
en leerprestaties. Je kunt ook advies inwinnen bij de Gezonde School-adviseur van de GGD. 

•  Betrek ouders en verzorgers bij activiteiten op school. Geef ouders informatie, zodat zij thuis met hun kind 
ook aan de slag kunnen met het thema Natuur en Milieu.
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Handleiding  
Discussiekaarten ‘Wat vind jij?’ 
Het gesprek met leerlingen aangaan over een gezonde leefstijl is hartstikke belangrijk. Waarom? Leerlingen die zich gehoord 
voelen, zijn een stuk gemotiveerder om zich daadwerkelijk gezonder te gaan gedragen. Wil jij als leerkracht dit gesprek goed 
aanpakken? Gebruik dan de handige Discussiekaarten ‘Wat vind jij?’. Zo ontdek je wat de wensen zijn van leerlingen voor een 
Gezonde School en waarom zij bepaalde zaken belangrijk vinden. Je komt erachter wat zij concreet verstaan onder onderwerpen 
zoals ‘Werken aan welbevinden’ of ‘Een groene omgeving in en om de school’ en welke activiteiten ze daarvoor willen uitvoeren. 

Deze Discussiekaarten ‘Wat vind jij?’ zijn geen Gezonde School-activiteit. Het is een handig hulpmiddel om leerlingen mee  
te laten denken over het aanpakken van gezondheidsthema’s. De Discussiekaarten zijn onderdeel van de toolkit PO op  
www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/toolkit-gezonde-school.

Voor wie?
De stellingen zijn met name voor de bovenbouw, sommige stellingen zijn ook bruikbaar in de onderbouw. 

Stappen
Leerlingen gaan met elkaar en de leerkracht in gesprek of voeren een discussie aan de hand van de Discussiekaarten. Dit werkt 
goed volgens onderstaande stappen:

1  De Gezonde School-coördinator kiest een of meer thema’s uit. Dit kunnen kaarten over Gezonde School-thema’s zijn waar de 
school al aan werkt. Het kunnen ook juist thema’s zijn waaraan de school meer aandacht wil besteden. De Gezonde School-
coördinator downloadt en print (extra) Discussiekaarten ‘Wat vind jij?’ van het thema (per 4 leerlingen, 1 print). De leerkracht 
kan de stellingen natuurlijk ook op het digibord openen. 

2  De leerkracht legt de Discussiekaart over een thema voor aan de klas. Eerst vertelt hij wat het thema inhoudt en wat school er 
al mee doet. Hij vertelt ook of en hoe de school de leerlingen al bij dit thema betrekt. 

3  De leerkracht maakt groepjes van circa 4 leerlingen en geeft elk groepje een formulier of zet dit op het digibord. De leerlingen 
zien dus 1 Discussiekaart waarop meerdere stellingen staan. De leerlingen gaan in hun groepjes met elkaar in gesprek. Wat 
vinden zij ervan? Welke stelling is volgens hen het belangrijkst? Eventueel kan een top 3 gemaakt worden. De leerkracht loopt 
de groepjes langs en helpt zo nodig de discussie (verder) op weg.

4  De leerkracht maakt het gesprek weer klassikaal. Hij vraagt elk groepje naar hun mening over de stellingen. Hij vraagt door 
waarom de leerlingen dit vinden en wat zij de belangrijkste stelling vinden. Hierbij legt hij ook verbindingen: zijn leerlingen 
het met elkaar eens of juist niet? Hoe zien leerlingen regels of activiteiten voor zich? Ondertussen maakt de leerkracht 
aantekeningen bij de inbreng van leerlingen.

5  De leerkracht deelt de inbreng van de leerlingen na de les met de Gezonde School-coördinator. Deze bekijkt vervolgens met 
de Gezonde School-werkgroep hoe deze inbreng kan worden omgezet tot concrete activiteiten en het werken met de Gezonde 
School-aanpak. Had een leerling een goed idee of was er iemand met een kritische houding ten opzichte van een stelling of 
activiteit? Dan vraagt de Gezonde School-coördinator eventueel nog eens de gedachtegang bij deze leerling na. Of hij vraagt 
een paar leerlingen om verder mee te denken over de uitvoering van een activiteit of schoolregels. 

6  De leerkracht kan later in de lessen eventueel terugkomen op wat er wordt ondernomen naar aanleiding van hun suggesties 
op school. Met dank aan de leerlingen! 

Kaarten met tips
De kaarten met tips bij de stellingen zijn voor de Gezonde School-coördinator. Hiermee probeert Gezonde School verder te 
helpen. De Gezonde School-adviseur van de GGD in jouw regio kan ook met je meedenken. Kijk op www.gezondeschool.nl/
advies-en-ondersteuning/overzicht-gezonde-school-adviseurs voor de contactgegevens van de Gezonde School-adviseur van 
de GGD in jouw regio.
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