
MENUKAART
Water drinken op school

Deze infobrief helpt je als school water drinken gemakkelijk te maken. Het geeft praktische 
tips en inspiratie om op een leuke manier met water aan de slag te gaan. De infobrief geeft 
handreikingen voor lessen, creëren van draagvlak bij het schoolteam, ideeën voor beleid, 
het betrekken van ouders en de inrichting van de school. De meeste onderdelen gaan 
specifiek over water drinken, maar andere onderdelen hebben ook betrekking op andere 
aspecten van gezonde voeding. 

Argumenten om water drinken te stimuleren:
 Kinderen die water gaan drinken in plaats van suikerhoudende frisdrank of 

vruchtendrank, krijgen elke week bijna 40 suikerkontjes minder binnen.
 De zuren in zoete dranken zorgen voor tanderosie. Eenmaal opgedane schade is 

niet meer te herstellen.  
 (meer) water drinken gedurende de dag zorgt ervoor dat leerlingen zich beter kunnen

concentreren en presteren. 
 Leerlingen die op school drinkwater en educatie kregen aangeboden, hadden een 

30% kleinere kans op overgewicht.
 Obese leerlingen en leerlingen met overgewicht verzuimden ongeveer 20% meer 

dan leerlingen en studenten met een gezond gewicht.
 Vervanging van zoete drankjes door water zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel 

van kinderen minder schommelt waardoor hun energieniveau gelijk blijft. 
 Je kunt je als school profileren met water drinken. 
 Elke leerling drinkt hetzelfde. Hierdoor gaan leerlingen hun eigen drinken niet 

vergelijken met drinken van andere leerlingen en is er onderling geen jaloezie.   
 De gemeente/JOGG stellen materialen (kosteloos) beschikbaar: bidons, tapi 

waterkraan, workshops, lesmaterialen, oudernieuwsbrief, format voor ouderavonden,
waterstickers.

Inhoud

1. Lesmateriaal
2. Schoolteam
3. Schoolbeleid
4. Ouderbetrokkenheid
5. Omgeving

Tip: Stel een werkgroep ‘Gezonde School’ of ‘water drinken’ in



1. LESMATERIAAL

Onderstaand lesmateriaal staat in een bijbehorend bijlagenrapport (dit is een PDF bestand). 
Heb je interesse in de bestanden in Word, dan zijn die op te vragen bij Maike Blokhuis, 
m.blokhuis@ggdnog.nl 

Groep Les Materiaal/Website
Groep 1 t/m 3 Hoeveel bekers water drinkt ieder?

Kleurplaten
Prikplaat
Oefen de W van water
Hoeveel bekers water vul jij met water uit
de kan?

Groep 3,4 Kleurplaat
Wat drink jij?
Rekenen met suikerklontjes
Smaaktest
Water voor je tanden

Groep 4 t/m 6 Ganzenbord ‘Het waterspel’ Ganzenbordspel met 
spelregels

Groep 5,6 Gratis gastles en/of ouderavond voeding 
en beweging GGD

http://www.gezondeschoolno
g.nl/item/gastles-of-
ouderavond-super-slim-eten-
en-bewegen 

Gezond water
Supermarktonderzoek 
Woordzoeker/water thuis
Sport en water

Groep 6 t/m 8 Lessen kraanwaterkennis 9 interactieve lessen
Nieuws
Waterweetjes
Links
Proefjes 
www.waterkennis.nl 

Gratis gastles Vitens http://kraanwatergraag.nl/sch
ool/ 

Doe de grote waterzoeker
Quiz: water uit de kraan 10 vragen over water
Pakjesinspectie Drankenbord maken
Ontdekkingsreis op internet Een interactieve game waar 

kinderen spelenderwijs alles 
over drinkwater kunnen 
leren.www.duikinbrabantwater
.nl 

Gratis ouderavond en gastles voeding en
beweging GGD

http://www.gezondeschoolno
g.nl/item/gastles-of-
ouderavond-super-slim-eten-
en-bewegen

Waterweetjes
Waterlied
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Overige lesideeën 
Versier samen mooie waterflessen
Versier in de klas lege waterflesjes of plastic karaffen om water uit te schenken. Zet de 
waterkaraffen bijvoorbeeld tijdens het 10-uurtje op tafel. Laat de kinderen uit de eigen 
gepimpte waterflessen alleen water drinken. Zo is water drinken extra speciaal!

Watersmaakjes
Doe met kinderen leuke proefjes om te kijken wat er gebeurt als je citroen, munt, aardbei of 
een theezakje in het water doet. Kijk samen wie wat het lekkerst vindt.

Voorlezen over water
Er bestaan heel veel (prenten)boeken over water. Lees de jongsten voor, zodat water 
drinken gewoon wordt. Drink water tijdens of na het lezen.

Nodig gastsprekers uit 
Denk bijvoorbeeld aan een diëtist, voedingsdeskundige, tandarts of mondhygiënist.
Misschien oefent een ouder van jullie school dit beroep uit. Nodig hem/haar uit om wat te 
vertellen. 

www.gezondeschoolnog.nl 
Bekijk op de Gezonde School website welke activiteiten u nog meer kunt doen in de klas om
gezonde voeding te stimuleren. 

2. SCHOOLTEAM

Goede voorbeeld geven
Als leerkracht ben je een groot rolmodel voor de kinderen. Ga daar bewust mee om geef het
goede voorbeeld. Drink zelf ook water en vertel daarover: je voelt je fitter en het is lekker. 

Waterkaraffen in de lerarenkamer
Maak water drinken tot iets van alle dag en zet elke dag waterkaraffen neer in de 
lerarenkamer. In de zomer is het lekker om te variëren met water met smaakjes zoals 
ijsblokjes met aardbeien, of citroen en sinaasappelschijven in het water.

Docenten workshop (door diëtist / voedingsdeskundige / Gezonde School-adviseur)
Workshop voor leerkrachten ter ondersteuning van het nieuwe waterbeleid en ter 
verheldering en ondersteuning bij het uitdragen ervan (overtuigingen, weerstanden). Wat zit 
er in drankjes aan suiker, hoe leer je de leerlingen op een leuke manier water drinken, tips 
voor leerkrachten zelf en voor de ouders. 

3. SCHOOLBELEID

Neem waterregels op in het schoolbeleid en communiceer dit via uw eigen 
voorlichtingskanalen naar het schoolteam, ouders en leerlingen (nieuwsbrief, schoolgids, 
website).

Waterdrinkmoment
Voer een waterdrinkmoment in. Gebruik hiervoor bidons of water karaffen en zelf 
meegebrachte bekers of zorg voor bekertjes met water tijdens de gymlessen. 

 na het buitenspelen 
 na de gymles
 een dag in de week een vaste waterdrinkdag 
 elke dag tijdens het pauzemoment zoals het tien-uurtje

http://www.gezondeschoolnog.nl/


Workshop ‘aan de slag met het
voedingsbeleid’
De GGD kan een workshop verzorgen
(voor het docententeam/werkgroep of
combinatie van leerkrachten en ouders)
om aan de slag te gaan met het
voedingsbeleid. Hierbij kan gedacht
worden aan beleid tijdens het 10-uur
moment, traktaties, lunch en bijzondere
gelegenheden. 

Water drinken bij de avondvierdaagse
Veel scholen doen mee aan de avondvierdaagse. Moedig de ouders aan om water mee te 
geven. Informeer in de nieuwsbrief vooraf aan de avondvierdaagse wat de 
gezondheidsaspecten zijn van water drinken tijdens een intensieve activiteit en wat de 
bezwaren zijn tegen energiedranken of zoete drankjes. Wees daarbij niet te betuttelend.

Naar een succesvol waterbeleid
Tips voor het invoeren van regels over water drinken op school:

 Betrek het héle schoolteam bij het opstellen van regels en zorg voor steun in alle 
geledingen.

 Bespreek plannen tijdig met de OR en de MR en betrek hen bij de besluitvorming.
 Draagvlak bij de ouders vóór invoering is heel belangrijk. Heeft school hier twijfels over, 

adviseer hen dan om het draagvlak te peilen tijdens een ouderbijeenkomst. Hierbij is het 
belangrijk om de boodschap vooral positief te brengen. Er zijn ook leuke voorbeelden 
van workshops beschikbaar (zoals ‘Pimp je waterkan’ waarmee je tijdens een 
bijeenkomst met ouders het water drinken bespreekbaar kunt maken. 

 Informeer bij de voorschool, peuterspeelzaal of kinderdagverblijven of die al regels heeft
over het drinken in de peutercentra. Zo niet, overweeg dan om samen op te trekken. 
Door in alle peutercentra hetzelfde beleid te voeren als in de basisscholen, wordt het 
voor de kinderen en ouders een gewoonte om overal en vanaf heel jonge leeftijd water te
drinken. 

 Haastige spoed is zelden goed, een fasegewijze invoering kan daarom een goede keus 
zijn. Starten met de onderbouw en vervolgens na enige tijd doorvoeren naar de midden- 
en bovenbouw kan een overweging zijn. 

 Denk na over hoe u als school omgaat met mogelijke weerstand van ouders, het 
handhaven van de regels en maak hierover heldere teamafspraken.

 Zorg dat de regels minimaal in de schoolgids of het beleidsplan komen te staan en 
informeer ouders ruim vóór de invoering via een brief of nieuwsbrief. Schenk hier 
eventueel vaker aandacht aan via de nieuwsbrief.

 Geef zelf als leerkracht of ondersteunend personeel het goede voorbeeld.  
 Denk na over hoe u als school omgaat met afwijkende situaties (bijvoorbeeld bij 

medische redenen).
 Organiseer een ouderbijeenkomst met informatie over eten en drinken en uitleg van de 

regels. 



4. OUDERBETROKKENHEID

 JOGG flyer om ouders te informeren over het belang van water drinken.
 Deel goede voorbeelden van kinderen die water drinken/water meenemen. Gebruik 

hiervoor de nieuwsbrief, website van de school en social media.
 Neem een enquête af bij ouders om te peilen hoe zij tegen gezonde voeding en het 

voedingsbeleid van school aankijken. De GGD heeft hier een voorbeeld van en kan 
meedenken om de enquête uit te zetten. 

 Organiseer bij de start van ‘water drinken’ een ouderbijeenkomst. 

Ouderbijeenkomst
Duur: 1,5 uur 

Tijd Inhoud Door wie?

5 minuten Opening School
40 minuten Plenair gedeelte GGD/gemeente/JOGG regisseur
10 minuten: Pauze en mogelijkheid voor ouders

om materialen te bekijken 
30 minuten Workshops GGD/gemeente/JOGG regisseur/diëtist
10 minuten plenaire afsluiting en evaluatie School 

Plenair gedeelte
 GGD: toelichting belang gezonde voeding, wat is gezonde voeding, cijfers over 

voeding in de gemeente 
 Gemeente/JOGG regisseur: toelichten JOGG
 School: toelichten waarom ze hiermee bezig gaan, wat gaat school doen? waar 

kunnen ouders met vragen terecht?

Workshops (maak een keuze uit één of meerdere workshops)
 Waterkaraf versieren
 Suikerklontjes raden
 Testjes van Smaaklessen 
 Casussen met opvoedvragen
 In gesprek over het voedingsbeleid (d.m.v. flap overs)
 Spel voeding, bewegen en media 
 ….
 …..

Stand
GGD heeft folders en brochures en leesboeken die ouders in kunnen kijken. 

Tips ouderbetrokkenheid 
 Laat kinderen uit een groep zelf de uitnodiging voor de ouderavond maken. Of laat 

kinderen iets maken dat je tijdens de ouderavond laat zien. Denk bijvoorbeeld aan 
het drankenbord of de gastles van de GGD. 

 Probeer moeilijk bereikbare ouders via sleutelfiguren te bereiken (evt. jongerenwerk, 
moskee)

 Laat vooral de ouders waarvan het kind net op school komt duidelijk weten dat zij de 
school kunnen helpen op het gebied van gezond gedrag. Als de school de eerste 
stap zet en ouders actief uitnodigt, zijn vele ouders bereid zich in te zetten.



 Geef duidelijk aan bij wie men terecht kan als men vragen heeft op het gebied van 
gezond gedrag op school of als men hier een steentje aan wil bijdragen.

5. OMGEVING

 Watertappunt (binnen of op het schoolplein) 
 Met een ‘tapi’ kan een kraan aangemerkt worden

als watertappunt 
 stickers voetstappen
 waterlogo
 waterposter 
 Gebruik sociale media om aan ouders en andere

scholen te laten zien dat jullie water drinken serieus nemen. 

Maak een waterhoekje met: boekjes over water drinken, waterposter, watertappunt. 

Vignet Gezonde School 
Bekijk de website van Gezonde School om te zien waar u aan moet voldoen om voor het 
Vignet voeding in aanmerking te komen:

https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/vignet-gezonde-school/themacertificaten-
criteria-en-vragenlijsten/criteria-en  

Tip:  Meer effect halen uit de activiteiten die u doet? Meer samenhang aanbrengen in de 
activiteiten die school al doet? Lees meer over de Gezonde School en werk met een 
structurele en planmatige effectief aan gezondheid. 

 Neem een kijkje op de landelijke Gezonde School website, www.gezondeschool.nl.
 Benieuwd naar de projecten en activiteiten in de buurt,  mogelijkheden voor 

ondersteuning, nieuws en meer regionale informatie, bekijk de Gezonde School 
website van de GGD Noord- en Oost-Gelderland, www.gezondeschoolnog.nl 
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