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    Verslag scholenoverleg 10 mei 2017 

 
Aanwezig/Afwezig: zie overzicht www.logokempen.be 

Locatie: Ontmoetingscentrum ’t Vooruitzicht Geel 

Timing:    09.30u- 12.00u  

Agenda 

1  Nieuwe projecten Logo Kempen & partners  
2 “Sport en bewegen” (Joke Puype, opleidingsmanager Thomas More) 
3 “Sammy P@ School bewegingspaspoort (Eric De Jongh, SVS) 
4 Gezonde Scholen-kalender 2017 – 2018  & De Gouden Link 

 

 
1 nieuwe projecten Logo Kempen & partners  

o KEIGEZONDE KEMPEN (week van 01-07/03/2018) 

 Concept: Actieweek vanuit LOGO Kempen met tal van andere LOGO-partners om zo de krachten 
te bundelen om gezondheid in de kijker te zetten en meer media-aandacht hiervoor te verkrijgen. 

 Doelgroep: Waarom werd voor de eerste editie gekozen voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar? 
 Gezinnen zijn de hoeksteen in de beleidsnota 2014-2019 van minister Jo Vandeurzen. 
 ‘Jong geleerd is oud gedaan’: investeren in gezondheidsvaardigheden van kinderen begint 

bij ouders en de familiecontext rond het gezin. 

 Doelstellingen 
 De bekendheid en de rol van onze organisaties in het zorg- en preventielandschap lokaal 

verhogen.     
 Integraal werken stimuleren via een co-organisatie met alle partners  
 Bekendheid van het aanbod van partners verhogen en de basis leggen voor toekomstige 

samenwerkingen en de opzet van projecten.  
 Een volledig aanbod bieden aan de einddoelgroep. Niet enkel sector of themagericht.  
 De boodschap en het belang van preventieve gezondheid kort en krachtig, op structurele 

basis, tot bij de einddoelgroep brengen.   
 Alle gezamenlijke inspanningen dragen bij tot de realisatie van de preventieve 

gezondheidsdoelstellingen. 

 Win-Win situatie 
Er is nood en vraag naar meer samenwerking tussen lokale gezondheidsorganisaties. Samen naar 
buiten treden en integraal werken versterkt onze krachten en de boodschap van preventie en 
gezondheid naar de burger. Want een gezonde Kempen, gezond gedrag en een gezonde 
leefomgeving, dat is waar we allemaal van dromen. 

 In de presentatie vindt u een overzicht van de organisaties die zich engageerden om een steentje 
bij te dragen. 

 We werken aan een: 
 digitaal platform: www.gezondekempen.be is in september 2017 online. De website biedt 

een overzicht van het aanbod van LOGO Kempen en de partners. 
 eyecatcher om de belangstelling ook visueel voor te stellen, bv. een wensboom,…  
 duurzame KEI-award 

http://www.gezondekempen.b/
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 ambassadeur als gezicht van de campagne om de persaandacht te vergroten. Gezocht 
profiel is een bekende Kempenaar met jonge kinderen en een gezonde levensstijl. Er 
lopen onderhandelingen met Lore Boonen en  Erica Van Thielen. 

 Wat kan je doen? 
 Organiseer een ‘gezonde actie’, doe een leuke activiteit met jouw klas tijds de Week van 

de Keigezonde Kempen. 
 Inspiratie nodig? Vanaf september 2017 kan je op www.gezondekempen.be een 

overzicht vinden van tal van mogelijke acties, projecten, workshops,… 

 Vragen? Jente@logokempen.be 
 

o INFOGRAPHICS 

 VIGeZ bracht  dranken en tussendoortjesbeleid in kaart en plaatste de huidige situatie tegenover 
het ideaalbeeld.  

 Website: http://www.gezondeschool.be/kieskeurig/beleidsinstrumenten  

 Vragen? Leeft dit in de school? Hoe loopt dit? 
 GBS De Verrekijker-Ravels wil geen gezoete dranken meer aanbieden, alleen melk en 

water. 
 GBS Qworzo-Merksplas schafte alle gezoete dranken af behalve chocomelk. Dit was een 

compromis om de weerstand af te bouwen. Via promotie van water trachten ze het 
verbruik van suikerrijke drankjes verder af te bouwen. Kinderen en leerkrachten mogen 
de hele dag water drinken. Een hele dag chocomelk mag niet. Bruiswater mag 
meegebracht worden in een drinkbus van thuis uit. Kraantjeswater is gratis. 
 

o WOOGIE BOOGIE 

 Is een project om het sedentair gedrag van kleuters tussen 3 en 6 jaar aanpakken. 

 Onder sedentair gedrag verstaan we veel zitten, matig bewegen, 0. Schermgedrag (TV, tablet,…) 

hoort hier ook bij. Meer hierover vindt u in het rapport van VIGeZ:  

http://www.vigez.be/files/voedingenbeweging/syntheserapportsedentairgedrag.pdf 

 Je kunt je als klas registeren via www.woogieboogie.be. Dan ontvangt u een poster en sticker. 
Ook gezinnen kunnen hiermee aan de slag. 
 

o TUTTI FRUTTI 

 Het concept wordt vernieuwd. Het breidt uit van groenten en fruit met melkgebruik. De school 
kan kiezen voor enkel fruit en groenten en/of melk.  

 Enkele aanwezigen zijn via de brief van VIGeZ al op de hoogte. Jente bezorgt de brief aan alle 
aanwezigen. 

 De school ontvangt bij deelname tien weken subsidie tenzij er een hoog aantal kwetsbare 
leerlingen in de school is. Dan wordt die verhoogd naar20 weken. VIGeZ deelt nog mee welke 
normen er gehanteerd worden om de subsidie toe te kennen. 

 Ook de mascotte zal veranderen.  
 

o WELZIJNSBEVRAGING 
Previa: samenwerkingsverband tussen de suïcide- en drugpreventiewerkers van CGG’s, de LOGO’s, de 
dienst Welzijn en Gezondheid van de provincie Antwerpen. 

 46 scholen in de Kempen, op een totaal van 163, namen deel aan de bevraging. Een breed 
spectrum van gezondheidsvragen werden voorgelegd: pesten, voeding, sedentair gedrag,… aan 
leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar. 

 Elke school die deelnam kreeg een rapport op naam. Wanneer alle scholen in de gemeente 
deelnamen, kon er een terugkoppeling per gemeente aangevraagd worden. In Beerse namen 2 
scholen mee. 

 Hoe kan een school met deze resultaten aan de slag gaan? LOGO’s provincie Antwerpen maakte 

een inspiratiewebsite ‘gouden link’. Daar vindt u ook online het rapport.  

 

http://www.gezondekempen.be/
http://www.woogieboogie.be/
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o 10-DAAGSE VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEID (1-10/10/2017) 

 Met de week en nu de 10daagse van de geestelijke gezondheid willen we partners extra 
aansporen om workshops, lezingen, acties en studiedagen te organiseren en te werken rond 1 
doel: “samen veerkrachtig worden”. Dwz het vermogen om om te gaan met stressfactoren en 
tegenslagen versterken.  

 In de presentatie vindt u een overzicht van de acties 2016. 

 Dit jaar leggen we de focus: ‘praat erover’. Praten over dagelijkse dingen, zaken die je bezig 
houden, problemen en leuke dingen. 

 LOGO Kempen stelde een inspiratielijst op waarin om acties te plannen. Hierin vindt u ook een 
overzicht van communicatiematerialen. 

 Materiaal: kostprijs en waarborgprijs vindt u terug in de presentatie 
 Inspiratielijst: www.logokempen.be/content/10-daagse-van-de-geestelijke-gezondheid 
 Stand met gevoelsbuttons (keuze tussen 20 verschillende emoties) 

 Moodwall = piepschuimplaat waarop je de buttons kan bevestigen, kleurrijke muur als 
blikvanger. 

 Moodstand = tafelmodel van 20 potten om de buttons te etaleren. 
 2 banners 
 Complimentenstickers om zelfvertrouwen op te krikken, respect voor elkaar te tonen. 

 Taboe tattoos: met de boodschap op de tattoo breng je psychische kwetsbaarheid op een 
ludieke manier in de aandacht. Praat over taboes zoals psychische kwetsbaarheid. 

 Spiegelstickers: confrontatie aangaan met jezelf, complimentje geven aan jezelf. 
 Geestje gezond voor kleuter- en lager onderwijs: Dit zijn koffers met een selectie van 

kwalitatieve en onderbouwde materialen zoals spelletjes, lespakketten en boeken om 
gezondheid en welbevinden in de klas bespreekbaar te maken. 

 Wat kan ik organiseren? Promotie delen via www.gezondekempen.be 
Lezingen, gericht naar leerkrachten, professionelen en ook naar ouders  

 Lezing ‘cyberpesten’ 
 Lezing’ talenten’ 
 Lezing ‘help je kind groeien in zelfvertrouwen’ 

 Vragen: 
De buttons zijn nu afgestemd op jongeren vanaf 16 jaar. LOGO Kempen vraagt de mening van de 
aanwezigen om de buttons ook bruikbaar te maken voor lagere schoolkinderen. Hoe reageren 
kinderen op de emoties? Durven ze buttons nemen? Enkele voorstellen om de emoties op 
kindermaat uit te drukken: 

 Emoties uitdrukken via dieren 
 Aangepast emotiewoorden op kindermaat gebruiken 
 Emoticons gebruiken 

 In VBS de Wegwijzer-Herenthout wordt er al gewerkt met pictogrammen om aan te 
duiden hoe je je voelt.  

 GBS de Verrekijker-Ravels geeft aan dat er in de school platen hangen met gevoelens. 
 De aanwezigen geven aan dat de klas een veilige omgeving is. Naar buiten toe is het 

moeilijker om de emoties te tonen. De buttons op de speelplaats dragen maakt jongeren 
kwetsbaarder voor plagen/pesten. Dit wordt niet aangeraden. 

 Wat als iemand altijd aangeeft dat hij verdrietig is? Hoe reageren de klasgenoten daarop 
op langere termijn? 

 De leerkracht verwoordt dit naar andere kinderen. 
 De leerkracht neemt de leerling apart om dit te bespreken. 

 In Tongelsbos wordt gewerkt met 4 basisgevoelens. Gedurende de loop van de dag 
kunnen emoties veranderen. In de speeltijd wordt daarover gepraat en wordt daarop 
ingespeeld.  

 De leerkrachten drukken hun gevoel ook uit. 
 VBS de Luchtballon: Het is mogelijk dat een kind weinig vertelt maar toch ’s morgens een 

gevoel aangeeft. Dit geeft de leerkracht de kans om er apart over te praten. 
 

2 “Sport en bewegen” (Joke Puype, docente Thomas More) 

http://www.gezondekempen.be/
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o Wat wordt er in de nieuwe richting Sport en beweging aangeleerd? De studenten worden opgeleid 
tot bewegingsdeskundigen.  

o Wie zijn onze studenten? 
o Belang van wetenschappelijke onderbouwing, supraregionaal (buiten de regio Turnhout) 
o Werken rond beroepsrollen: rol van trainer, coach (mentale aspect – waarderend coachen = 

motiveren) rol van ondernemer (management) rol van gezondheidsdeskundige (voeding en 
beweging niet loskoppelen 

o Beroepsrollen worden vertaald naar leerlijnen 
o Vragen? 

 Kunnen stagiaires terecht in een school? Niet als leerkracht maar wel bv. project dat een 
school aanbrengt uitwerken (management). 

 Waar kunnen studenten terecht? Gezondheidspromotie tot seniorensport (IDEWE, LOGO, 
CLB, postrevalidatie (curatieve aspect – geen kine maar postrevalidatie en preventie) – 
overheidsdiensten (brandweer, politie, LOGO) – bedrijven – inclusieve samenleving (bv. 
gevangenis, de Hutten, organisatie voor mensen met een beperking) – sport training en 
coaching – inspanningslabo onderzoek – seniorensport 

 Inge.lauwers@thomasmore.be 
o Vragen 

 Eindwerk voor studenten: projecten die scholen indienen 

 Projecten een jaar vooraf indienen bij TM (afronding Paasvakantie incl. mogelijkheid tot 
stagelopen).  

 Projecten van het LOGO worden voorbehouden voor 1ste en 2de jaars. 
 

3 “Sammy P@ School bewegingspaspoort (Eric de Jongh, coördinator schoolsport provincie Antwerpen ) 

 SVS krijgt ook opdrachten via het ministerie van onderwijs en werkt netoverschrijdend.  

 Voor het project werd gestart vanuit het stickerfiguurtje: Sammy Pet.  

 Doel: De beweegnorm halen. Kinderen en jongeren moeten dagelijks 60’ bewegen. 

 Hoe kan een school hierbij helpen om de norm zo maximaal mogelijk te behalen tijdens de 
schooldag voor alle leerlingen? SVS en Sport Vlaanderen biedt de scholen ondersteuning aan 
via :  

 Het actieplan ‘sport beweegt je school’, een beleidsinstrument dat stapsgewijs kan ingevuld 
worden om haalbare en realistische doelen te halen om een kwalitatief bewegings- en 
sportbeleid uit te bouwen, aansluitend bij het opvoedingsproject van de school. 

 Het bewegingspaspoort is een ander werkinstrument. Het pakket bevat een affiche, 
handleiding en paspoorten. De registratie vertrekt vanuit de klas. Eerst worden beweeg-, 
spelmomenten en gezondheidsinitiatieven opgelijst. Elke leerling kan op maat deelnemen 
aan het project. 9 bewegingskansen (zie ook handleiding). 

 Brevetten die uitgereikt worden zijn een evaluatie-instrument. Een bewegingspaspoort is 
een instrument om in kaart te brengen wat er allemaal, vakoverschrijdend in het schoolteam 
gebeurd rond beweging in de school. Zwarte vlekken kunnen na evaluatie ingevuld worden. 
Het bewegingspaspoort is op maat van de lagere school. OKIDOKI, beweging op maat voor 
kleuters is in de maak. 

 Vragen? 
 Via een mail naar SVS kan je meer info opvragen. 
 

o Het spelpakket Dib dobbel doe dat aan alle scholen is verdeeld, doet het goed. Daarom nam SVS en 
VIGeZ het initiatief om het spel nieuw leven in te blazen. Er kunnen per school gratis 3 nieuwe 
pakketten aangevraagd worden. Bestellen kan via de website. SVS vraagt wel om opvolging te geven 
van wat er precies gebeurt met de pakketten. Er kan ook vorming hierrond gegeven worden.  
 

o AKO, actieve,  kinderopvang: Hoe kan je hierin iets brengen rond sport en beweging? Voor scholen 
kan je steun aanvragen bij SVS, voor gemeentediensten kan dit via VIGeZ.  
 
 

mailto:Inge.lauwers@thomasmore.be
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4 Gezonde Scholen-kalender 2017 – 2018  & De Gouden Link 
o Gouden link: 

 www.goudenlink.be: samenvatting van alle materialen, methodieken, projecten, 
gezondheidsthema’s waarmee je aan de slag kan gaan in de scholen. Dit is een initiatief van 
de LOGO’s provincie Antwerpen en de partnerorganisaties. 

o Gezonde scholen-kalender 2017 wordt verspreid via de CLB’s: Niet alle klassen willen een 
scholenagenda. De aanwezigen geven aan dat beter aan de scholen gevraagd kan worden hoeveel 
posters en in welk formaat ze die willen. 

o Resultaten indicatorenbevraging 2015 van VIGeZ: 
https://www.youtube.com/watch?v=L56CVu61Nuo&t=6s  

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.goudenlink.be/
https://www.youtube.com/watch?v=L56CVu61Nuo&t=6s

