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INSPIRATIEGIDS GEZONDERDAGEN

Gezonderdagen
van 16 tot en met 20 november 2020

Logo Brussel

In de week van 16 november tot 20 november organiseert Oog 
voor Lekkers ‘De week van de Gezonderdagen’. Tijdens deze 
week worden jullie als school uitgedaagd om mee te doen aan 
gezonde challenges. K3 en Nicolas Vanhole dagen de kinderen, 
leerkrachten en ouders uit om deze week gezond bezig te zijn. Dit 
jaar heeft Oog voor Lekkers er voor gekozen om te gaan voor het 
totaalplaatje. ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. De 
challenges zullen niet enkel draaien rond gezonde voeding, maar 
ook rond meer bewegen en mentaal welzijn.

Hou zeker de facebookpagina en de website van Oog voor 
Lekkers in de gaten voor meer informatie over de challenges.

Om jullie op weg te helpen hebben wij een inspiratiegids
gemaakt. Hier vind je voor kleuteronderwijs, Lager Onderwijs,
Secundair Onderwijs en voor de ouders enkele acties en handige
links voor voeding, beweging en mentaal welbevinden in je klas of 
school extra in de verf te zetten. Leef je gerust uit… en stuur jouw 
filmpje in, via schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be of post het 
op onze Facebookpagina met #gezonderdagen. Eind november 
bundelen we dan alle gezonde inspanningen tot een inspirerende 
video.

Succes!

http://www.vgc.be
http://www.oogvoorlekkers.be
http://www.oogvoorlekkers.be
https://www.facebook.com/Oog.voor.Lekkers/
https://www.facebook.com/Oog.voor.Lekkers/
https://www.oogvoorlekkers.be
mailto:schoolfruit-melk%40lv.vlaanderen.be?subject=
http://logo.brussel.be
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INSPIRATIEGIDS GEZONDERDAGEN

De Proefkampioen is een 
educatief project om de 
smaakontwikkeling te 
bevorderen. Kinderen kunnen 
voelen, kijken, ruiken en 
proeven. Spelenderwijs maken 
ze kennis met de vier 
basissmaken.

Reserveer je proefkoffer

VOEDING

Woogie Boogie is een pakket 
met bewegingstussendoortjes 
voor kleuters ontwikkeld door 
het Vlaams Instituut Gezond 
Leven samen met Disney 
Benelux. Je kan dansen op de 
moves van verschillende Disney 
figuurtjes.

BEWEGING EN SEDENTAIR GEDRAG

Wil je zorgen voor een gezonde 
mix van bewegen, staan en 
zitten, voldoende water drinken 
en gezond eten tijdens de 
schooldag? 
Vraag hier het gratis OKI DOKI 
klaspakket aan en zet je school 
in beweging!

BEWEGING EN SEDENTAIR GEDRAG

Wil jij iemand die echt naar je 
luistert? Haal dan Warme 
William naar jouw school. 
Wil je materiaal bestellen? Stuur 
dan een mail naar logo.
brussel@vgc.be

MENTAAL WELBEVINDEN

Bestel je educatief pakket

Vraag je materiaal aanBestel je OKI DOKI pakket

Kleuteronderwijs

https://logobrussel.be/content/de-proefkampioen-14
https://www.oogvoorlekkers.be/reservatiespelkoffers
https://woogieboogie.be
https://www.moev.be/okidoki
https://www.warmewilliam.be
https://www.warmewilliam.be
mailto:logo.brussel%40vgc.be?subject=
mailto:logo.brussel%40vgc.be?subject=
https://woogieboogie.be/nl/klaspakket/
https://woogieboogie.be/nl/klaspakket/
https://woogieboogie.be/nl/klaspakket/
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Leerlijnen onderwijs voeding en 
beweging voor kleuteronderwijs
Oog voor Lekkers
Op Gezond leven vind je ook nog 
extra inspiratie over voeding, 
beweging en mentaal welbevinden

Meer inspiratie nodig?
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https://www.gezondleven.be/leerlijnen/overzicht?categories%255b0%255d=202836?search=&categories%255B%255D=202836&categories%255B%255D=202840&categories%255B%255D=210538&categories%255B%255D=210545&categories%255B%255D=210546&categories%255B%255D=210547&categories%255B%255D=210548&categories%255B%255D=210545&categories%255B%255D=210546&categories%255B%255D=210547&categories%255B%255D=210548&categories%255B%255D=210539&categories%255B%255D=210549&categories%255B%255D=210550&categories%255B%255D=210549&categories%255B%255D=210550&categories%255B%255D=210540&categories%255B%255D=210551&categories%255B%255D=210552&categories%255B%255D=210551&categories%255B%255D=210552&categories%255B%255D=210541&categories%255B%255D=210553&categories%255B%255D=210555&categories%255B%255D=210553&categories%255B%255D=210555&categories%255B%255D=210542&categories%255B%255D=210556&categories%255B%255D=210557&categories%255B%255D=210556&categories%255B%255D=210557&categories%255B%255D=210544&categories%255B%255D=210558&categories%255B%255D=210559&categories%255B%255D=210558&categories%255B%255D=210559&categories%255B%255D=212239&niveau%255B%255D=202830
https://www.gezondleven.be/leerlijnen/overzicht?categories%255b0%255d=202836?search=&categories%255B%255D=202836&categories%255B%255D=202840&categories%255B%255D=210538&categories%255B%255D=210545&categories%255B%255D=210546&categories%255B%255D=210547&categories%255B%255D=210548&categories%255B%255D=210545&categories%255B%255D=210546&categories%255B%255D=210547&categories%255B%255D=210548&categories%255B%255D=210539&categories%255B%255D=210549&categories%255B%255D=210550&categories%255B%255D=210549&categories%255B%255D=210550&categories%255B%255D=210540&categories%255B%255D=210551&categories%255B%255D=210552&categories%255B%255D=210551&categories%255B%255D=210552&categories%255B%255D=210541&categories%255B%255D=210553&categories%255B%255D=210555&categories%255B%255D=210553&categories%255B%255D=210555&categories%255B%255D=210542&categories%255B%255D=210556&categories%255B%255D=210557&categories%255B%255D=210556&categories%255B%255D=210557&categories%255B%255D=210544&categories%255B%255D=210558&categories%255B%255D=210559&categories%255B%255D=210558&categories%255B%255D=210559&categories%255B%255D=212239&niveau%255B%255D=202830
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/materialen-basisonderwijs
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/gezonde-school-in-tijden-van-corona-focus-op-mentaal-welbevinden


4

INSPIRATIEGIDS GEZONDERDAGEN

Lekker Gezond! is een 
educatief pakket over de 
voedingsdriehoek voor 
leerkrachten in de 1e, 2e en 3e 
graad lager onderwijs.

Wil jij iemand die echt naar je 
luistert? Haal dan Warme 
William naar jouw school. 
Wil je materiaal bestellen? Stuur 
dan een mail naar logo.
brussel@vgc.be

Dip? Dobbel. Doe! is een leuk 
spel dat leerlingen aan de hand 
van bewegingstussendoortjes 
aanzet om meer te bewegen in 
de klas.

LEKKER GEZOND! BEWEGING EN SEDENTAIR GEDRAG

MENTAAL WELBEVINDEN

Vraag hier je pakket aan Download hier het spel

Bestel je educatief pakket

Lager onderwijs

https://www.oogvoorlekkers.be/lekkergezond
mailto:logo.brussel%40vgc.be?subject=
mailto:logo.brussel%40vgc.be?subject=
https://www.gezondleven.be/projecten/dip-dobbel-doe
https://www.oogvoorlekkers.be/lekkergezondactivatiecode
https://www.oogvoorlekkers.be/lekkergezondactivatiecode
https://www.gezondleven.be/projecten/dip-dobbel-doe
https://woogieboogie.be/nl/klaspakket/
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Leerlijnen onderwijs voeding en 
beweging voor lager onderwijs

Op Gezond leven vind je ook nog 
extra inspiratie over voeding, 
beweging en mentaal welbevinden

Meer inspiratie nodig?
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https://www.gezondleven.be/leerlijnen/overzicht?categories%255b0%255d=202836?search=&categories%255B%255D=202836&categories%255B%255D=202840&categories%255B%255D=210538&categories%255B%255D=210545&categories%255B%255D=210546&categories%255B%255D=210547&categories%255B%255D=210548&categories%255B%255D=210545&categories%255B%255D=210546&categories%255B%255D=210547&categories%255B%255D=210548&categories%255B%255D=210539&categories%255B%255D=210549&categories%255B%255D=210550&categories%255B%255D=210549&categories%255B%255D=210550&categories%255B%255D=210540&categories%255B%255D=210551&categories%255B%255D=210552&categories%255B%255D=210551&categories%255B%255D=210552&categories%255B%255D=210541&categories%255B%255D=210553&categories%255B%255D=210555&categories%255B%255D=210553&categories%255B%255D=210555&categories%255B%255D=210542&categories%255B%255D=210556&categories%255B%255D=210557&categories%255B%255D=210556&categories%255B%255D=210557&categories%255B%255D=210544&categories%255B%255D=210558&categories%255B%255D=210559&categories%255B%255D=210558&categories%255B%255D=210559&categories%255B%255D=212239&niveau%255B%255D=202831&niveau%255B%255D=202833&niveau%255B%255D=202834&niveau%255B%255D=202835
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/materialen-basisonderwijs
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/gezonde-school-in-tijden-van-corona-focus-op-mentaal-welbevinden
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INSPIRATIEGIDS GEZONDERDAGEN

Gezond eten: wat is dat nu precies? 
Ga aan de slag met de 
voedingsdriehoek! 
Doe samen de testjes om te kijken 
hoe (on)gezond jouw leerlingen 
eten. Vraag een diëtist om te 
spreken in je klas of extra materiaal 
om aan de slag te gaan.

Wil jij iemand die echt naar je 
luistert? Haal dan Warme 
William naar jouw school. 
Wil je materiaal bestellen? Stuur 
dan een mail naar logo.
brussel@vgc.be

Je bent jong en je kan heel wat 
aan, maar een tegenslag of dip 
komt iedereen wel eens tegen. 
NokNok versterkt jongeren hun 
veerkracht. Wil je graag aan de 
slag met NokNok? 

Gezond leven? Hoe doe je dat? 
De bewegingsdriehoek geeft dit 
heel helder weer. Test samen 
met je leerlingen hoe goed ze 
scoren op hun beweeggedrag.

VOEDINGSDRIEHOEK BEWEGING EN SEDENTAIR GEDRAG

MENTAAL WELBEVINDEN MENTAAL WELBEVINDEN

Vraag je materiaal aan

Vraag je materiaal aan

Meer informatieBestel je educatief pakket 

Secundair onderwijs

https://www.gezondleven.be/themas/voeding
https://www.gezondleven.be/themas/voeding
https://www.warmewilliam.be
https://www.warmewilliam.be
mailto:logo.brussel%40vgc.be?subject=
mailto:logo.brussel%40vgc.be?subject=
https://www.noknok.be
https://mijn.gezondleven.be/bewegingstest
https://logobrussel.be
https://logobrussel.be
https://logo.brussel@vgc.be
https://logobrussel.be/noknok
https://logo.brussel@vgc.be
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Leerlijnen onderwijs voeding en 
beweging voor secundair onderwijs
Oog voor Lekkers
Donkere gedachten - WATWAT
Take-off lessenpakket (-15 jaar en 
+15 jaar) van Te gekke School
Op Gezond leven vind je ook nog 
extra inspiratie over voeding, 
beweging en mentaal welbevinden

Meer inspiratie nodig?
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https://www.gezondleven.be/leerlijnen/overzicht?categories%255b0%255d=202836?search=&categories%255B%255D=202836&categories%255B%255D=202840&categories%255B%255D=210538&categories%255B%255D=210545&categories%255B%255D=210546&categories%255B%255D=210547&categories%255B%255D=210548&categories%255B%255D=210545&categories%255B%255D=210546&categories%255B%255D=210547&categories%255B%255D=210548&categories%255B%255D=210539&categories%255B%255D=210549&categories%255B%255D=210550&categories%255B%255D=210549&categories%255B%255D=210550&categories%255B%255D=210540&categories%255B%255D=210551&categories%255B%255D=210552&categories%255B%255D=210551&categories%255B%255D=210552&categories%255B%255D=210541&categories%255B%255D=210553&categories%255B%255D=210555&categories%255B%255D=210553&categories%255B%255D=210555&categories%255B%255D=210542&categories%255B%255D=210556&categories%255B%255D=210557&categories%255B%255D=210556&categories%255B%255D=210557&categories%255B%255D=210544&categories%255B%255D=210558&categories%255B%255D=210559&categories%255B%255D=210558&categories%255B%255D=210559&categories%255B%255D=212239&niveau%255B%255D=202832&niveau%255B%255D=208892&niveau%255B%255D=208893&niveau%255B%255D=208894
https://www.gezondleven.be/leerlijnen/overzicht?categories%255b0%255d=202836?search=&categories%255B%255D=202836&categories%255B%255D=202840&categories%255B%255D=210538&categories%255B%255D=210545&categories%255B%255D=210546&categories%255B%255D=210547&categories%255B%255D=210548&categories%255B%255D=210545&categories%255B%255D=210546&categories%255B%255D=210547&categories%255B%255D=210548&categories%255B%255D=210539&categories%255B%255D=210549&categories%255B%255D=210550&categories%255B%255D=210549&categories%255B%255D=210550&categories%255B%255D=210540&categories%255B%255D=210551&categories%255B%255D=210552&categories%255B%255D=210551&categories%255B%255D=210552&categories%255B%255D=210541&categories%255B%255D=210553&categories%255B%255D=210555&categories%255B%255D=210553&categories%255B%255D=210555&categories%255B%255D=210542&categories%255B%255D=210556&categories%255B%255D=210557&categories%255B%255D=210556&categories%255B%255D=210557&categories%255B%255D=210544&categories%255B%255D=210558&categories%255B%255D=210559&categories%255B%255D=210558&categories%255B%255D=210559&categories%255B%255D=212239&niveau%255B%255D=202832&niveau%255B%255D=208892&niveau%255B%255D=208893&niveau%255B%255D=208894
https://www.oogvoorlekkers.be/lesmateriaal
https://www.watwat.be/donkere-gedachten/kaartspel-donkere-gedachten
https://www.tegek.be/scholenaanbod/overzicht/take-off-pakket-1-15-jaar.html
https://www.tegek.be/scholenaanbod/overzicht/take-off-pakket-2-15-jaar.html
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-voedingsbeleid-op-school/materialen-secundair-onderwijs
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/een-bewegingsbeleid-op-school
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-school/gezonde-school-in-tijden-van-corona-focus-op-mentaal-welbevinden
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Wil je graag de ouders 
betrekken en informeren over 
gezonde voeding? Kleurrijk 
Gezond is een methodiek om 
op een interactieve manier de 
basiskennis over gezond eten 
en bewegen te vergroten.

Ben je graag veerkrachtig, ook 
op moeilijke momenten? Dan is 
Fit in je Hoofd iets voor jou!
Via 10 tips kan je zélf aan de 
slag met je eigen veerkracht. En 
dat voelt goed! Logo Brussel 
helpt je graag op met materiaal 
of het organiseren van een 
(digitale) workshop

Wil je als school zorg besteden 
aan de geestelijke gezondheid 
van maatschappelijk kwetsbare 
ouders? De Goed-Gevoel-
Stoel is een methodiek om 
samen met maatschappelijk 
kwetsbare mensen te werken 
aan geestelijke gezondheid.

De gezondheidsrally is een 
quiz die je al wandelend 
doorheen de bewegings-
driehoek of voedingsdriehoek 
gidst. De bewegingsdriehoek en 
voedingsdriehoek motiveren 
ons om evenwichtiger te eten, 
meer te bewegen en minder 
lang stil te zitten.

VOEDING BEWEGING EN SEDENTAIR GEDRAG

MENTAAL WELBEVINDEN MENTAAL WELBEVINDEN

Vraag je materiaal aan

Vraag je materiaal aan Meer info bij Logo Brussel

Meer info bij Logo Brussel

Voor ouders

https://www.gezondleven.be/projecten/kleurrijk-gezond
https://www.gezondleven.be/projecten/kleurrijk-gezond
https://www.fitinjehoofd.be
https://logobrussel.be/content/goed-gevoel-stoel-3
https://logobrussel.be/content/goed-gevoel-stoel-3
https://logobrussel.be/content/gezondheidsrally-2
https://logobrussel.be/content/kleurrijk-gezond-13
https://logobrussel.be/content/fit-je-hoofd-goed-je-vel-16
https://logobrussel.be/content/goed-gevoel-stoel-3
https://logobrussel.be/content/gezondheidsrally-2


99

SAMEN WERKEN 
WE AAN EEN gezond

BRUSSEL

http://logobrussel.be
http://www.vgc.be

