
Voorbeeld voor de opbouw van één les
1.  De posters ophangen in het lokaal.

2.  Lees samen het artikel over drank- en snackautomaten op school (verder in de 
bijlagen) en vraag naar de mening van de leerlingen. Er zijn geen juiste of foute 
antwoorden, het is enkel de bedoeling om het onderwerp te introduceren en de 
leerlingen te laten nadenken.

3.  Pols ook eens naar de voorkennis van de leerlingen (eventueel met behulp van 
de vragenlijst in de bijlagen) en naar hun gebruik van suikerhoudende producten, 
snacks en frisdrank, informatie op verpakkingen, algemene voedingsgewoonten 
…

4.  Gebruik nu de posters als leidraad of aanknopingspunt om de informatie van dat 
hoofdstuk over te brengen. Ga er eventueel zelf bij staan of laat de leerlingen 
ook even bewegen en vorm er een halve cirkel rond. Vraag eerst naar wat 
de leerlingen denken van de uitspraak: waarover zou het gaan? Wat zou het 
betekenen? Geef eventueel een hint om hen op weg te helpen. Reageer dan 
op wat de leerlingen zeggen en vertel over het hoofdstuk. Gebruik eventueel de 
stellingen uit de PowerPointpresentatie om de uitleg wat levendiger te maken. 
Als u alles verteld hebt wat voor uw doelgroep relevant was uit het hoofdstuk, 
gaat u verder met de volgende poster. 

5.  Probeer aan het einde van de les even tijd te maken om te vragen of hun idee 
over hun eigen eetgewoontes en suikergebruik veranderd is en of hun mening 
over de automaten veranderd is. Begrijpen ze de beslissing om zulke automaten 
te weren? Staan ze er ook achter? Vinden ze dat er (ook) andere maatregelen 
getroffen moeten worden? 
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Mogelijke aanpak meerdere lessen
•   Informeer bij de school of het mogelijk is om het gezondheidsthema met de 

hele school uit te werken tijdens een themaweek, -maand of -jaar. Als dat niet 
kan, kunt u uw vakgroep, de collega’s van een graad of individuele collega’s 
aanspreken om samen iets op kleinere schaal te organiseren.

•   Kies welke dossiers u interessant en relevant vindt voor de doelgroep. Op 
www.gezondeschool.be vindt u er verschillende rond het thema gezondheid. 
Ze hoeven niet allemaal even uitgebreid aan bod te komen. U vult de lessen 
helemaal zelf in.

•   Zoek eventueel gastsprekers die de thema’s wat levendiger kunnen maken: 
specialisten, diëtisten, mensen die hun voedingspatroon hebben veranderd of 
moesten veranderen, een docent reclame … 8

•   Zoek creatieve manieren om in zoveel mogelijk lessen een aspect van de 
thema’s aan bod te laten komen en durf ongewone samenwerkingen aan te 
gaan.

•   Vergeet de infrastructuur op school niet: kunnen er verbeteringen aangebracht 
worden? Kunt u de leerlingen ideeën laten aanbrengen? Wat met de omgeving 
rond de school? Kunnen we samenwerkingen aangaan of dingen verbeteren?

•   Vermijd bij dit alles een ‘zij versus wij’-houding. Ga samen met de leerlingen 
uitdagingen aan, denk samen na over oplossingen en laat hen zelf keuzes 
maken over hun privéleven. 
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8. Meer informatie over gastsprekers en de samenwerking met externe partners vindt u hier  
(http://www.gezondeschool.be/gezonde-school/educatie/didactische-werkvormen/) en hier 
(http://www.gezondeschool.be/assets/uploads/pages/handvatten_def.pdf) 


