
GAT IN DE HAAG
Sociale vaardigheden trainen bij kleuters

Het gat in de haag helpt je op een speelse manier sociale 
vaardigheden van je kleuters te trainen. Acht kleurrijke groenten 
spelen de hoofdrol. In de klas maak je gebruik van het grote 
boek vol herkenbare verhalen, kleurrijke kijkplaten, meer dan 
driehonderd boeiende activiteiten. Zo leren de kinderen al van 
kleins af wat het betekent om keuzes te maken bij wat later 
allemaal op hen af zal komen, zoals alcohol of drugs. De Sleutel, die het pakket 
ontwikkelde, verzorgt ook vormingen op school of gemeentelijk voor leerkrachten of zorgleerkrachten.

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE ONTLENEN / AANVRAGEN

K

1-2-3

Het pakket kan je gratis ontlenen via het CLB of 
Logo Zenneland. Idealiter werk je het hele jaar 
met het pakket. Via de uitleen kan je er alvast mee 
kennismaken.  

• Het grote verhalen- en activiteitenboek

• Posterset

• Vorming voor leerkrachten

 AANBOD *  KLEUTER • LAGER ONDERWIJS

Heb je nog vragen? Neem contact m
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EEN GEZONDE BASISSCHOOL
Gezondheid blijft een belangrijk item, ook in je 
schoolbeleid. Elk project is een stap in de goede richting. 
Door een mix van verschillende gezondheidsprojecten, 
heb je gegarandeerd een doordacht school-

gezondheidsbeleid met een duurzaam resultaat.

www.gezondeschool.be  
Acties en materialen. De gezondheidsmatrix. Succes-
factoren voor een gezondheidsbeleid. Dit en nog veel 
meer vind je op deze portaalsite. 

MEER INFO  *  www.logozenneland.be  *  www.clb.be

VOLG HET SYMBOOL K    voor kleuteronderwijs L    voor lager onderwijs S    voor secundair onderwijs P    voor leerkrachten / directie O    voor ouders
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Kerkpleinweg 4 • 1742 Ternat 
T 02 582 75 91 • F 02 582 75 49
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De CLB’s
www.clb.be

Voor leerlingen, leerkrachten en ouders

 Logo 
Zenneland   

& CLB’s

INSPIRATIE VOOR BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

Ons aanbod 2015 -2016

We wensen jullie alvast 
een gezond schooljaar 

2015 - 2016

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO

P Meer info via  
Logo Zenneland

Naast concrete projecten zijn er verschillende ondersteunende draaiboeken die een 
leidraad vormen voor specifieke thema’s. 

• Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs – Geactualiseerd 
in 2014! Een handleiding waarin per thema een schematisch overzicht te vinden is van de 
leerinhouden, over de graden heen. (VIGeZ en VAD)

• Kies Keurig! – Evenwichtige dranken en tussendoortjes op school. (VIGeZ)

• Veilig omgaan met kraantjeswater op school 
Richtlijnen voor schoolbesturen en directies. (Vlaamse Overheid)

• Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school  
Tips voor een gezond beleid rond draadloze toepassingen op school. (Vlaamse Overheid)

WATERPAS
Maak water drinken cool en hip

Voldoende water drinken is voor veel leerlingen niet gemakkelijk. 
Wanneer kinderen er samen voor gaan, zowel thuis als op school, 
maakt dit het veel eenvoudiger. Met ‘Waterpas’  worden ze op een 
speelse manier gemotiveerd om regelmatig te drinken en daarbij 
vooral te kiezen voor water. 

Wil je samen met je leerlingen werk maken van water drinken,  
dan is dit nieuwe project zeker iets voor jouw klas. 

Na in te schrijven ontvang je voor elke leerling een waterpas 
en een diploma. Ook de ouders kan je betrekken. Voor de 
leerkrachten is er een handleiding.

Om extra te belonen voorziet Logo Zenneland voor elke  
deelnemende klas een leuk geschenk. 

Deelnemen is de boodschap!

Waterpas diploma

Een initiatief van

in samenwerking met

uit klas

is een echte waterkampioen! Vigez14-WP-diploma.indd   1

29/01/15   13:26
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• Gratis inschrijven tussen 1/10 en 30/11/2015  
via waterpas@logozenneland.be

• Start project: zelf te kiezen periode tussen  
januari en juni 2016

• Een waterpas voor elke leerling en een bijhorend 
diploma

• Informatie en een brief voor de ouders

• Een geschenk  voor elke deelnemende klas

Water drink je het hele jaar.   
Zet een tandje bij op 

wereldwaterdag: 22 maart 2016, 
met een extra actie of projectdag.

SPORT BEWEEGT JE SCHOOL

Wil je stappen zetten in een kwalitatief bewegings- en sportbeleid dat aansluit bij het 
opvoedingsproject van de school? Reken dan op SVS en Bloso. Met ‘Sport beweegt 
je school’ geef je invulling aan haalbare en realistische doelen. 

Dit gebeurt steeds in overleg met de leerlingen, de ouders en de andere 
betrokkenen op en rond de school.

P R A KT I S C H E  I N F O
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• Meer info bij Logo Zenneland of SVS

• Inschrijven via de online registratie op  
www.sportbeweegtjeschool.be

• Ringmap en pancarte

• Ondersteuning op maat

• Beleids- en evaluatieinstrument

NIEUW PROJECT

‘Met de CO
2-meter zijn  

de kinderen zich echt 
bewust van hoe je  een klas verlucht. De luchtbaas en bordenveger vinden  ze super!’

NIEUW PROJECT

DE PROEFKAMPIOEN
Kinderen experimenteren met smaak

Maak met je klas een reis doorheen de wereld van de zintuigen. Kinderen voelen, 
proeven, ruiken, horen, kijken en ontdekken de smaken zuur, zout, zoet en bitter.  
Op die manier wordt de smaakontwikkeling volop gestimuleerd. In de proefkoffer zit er een 
voeldoos, een ruikdoos en Willy Wortel zelf. Voor elke leerling is er een proefpas . 

Voor de leerkracht is er een handleiding.

P R A KT I S C H E  I N F O
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• De Proefkampioenkoffer kan je gratis ontlenen  
via het CLB of Logo Zenneland

• Te combineren met de elektrokoffer

• Een koffer vol leuk proefmateriaal

• Een handleiding voor de leerkracht 

• Een proefpas om bij te houden voor elke leerling 

WILD VAN WATER 
‘Wild van water’ is een educatief pakket voor het basisonderwijs met als doel dat 
leerlingen meer water drinken en voldoende en op een natuurlijke wijze plassen.  
Het pakket bevat onder andere werkbladen en vertelplaten over de wereld van Wies en 
Warre. De mappen bevatten ook een heleboel andere tips die bruikbaar zijn op school of thuis.
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Het pakket kan je gratis ontlenen  
bij Logo Zenneland.

• Educatief pakket, op maat van elke graad 

• Werkbladen, vertelplaten 

TUTTI FRUTTI
Een project om van te blijven smullen

Kinderen en jongeren die deelnemen aan Tutti Frutti eten elke week samen een stuk 
fruit in de klas.  Als school kan je ervoor kiezen het fruit te voorzien via een handelaar 
(afhalen of laten leveren) of om de kinderen een stuk fruit te laten meebrengen van 
thuis (fruit-in-de-boekentas).

P R A KT I S C H E  I N F O
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Belangrijk: Registreer je school tussen 15/8 en 
15/10/2015 via de website www.fruit-op-school.be,  
zo kan je deelnemen aan de wedstrijd. 

• Een wedstrijd met klaskalenders

• Online lesmateriaal

10.000 STAPPEN. ELKE STAP TELT!
Zet je collega’s in beweging

Zet met stappentellers je collega’s in beweging en stap 10.000 stappen per dag. Maak 
gebruik van de online-registratietool en stap naar de zee, Parijs of zelfs de andere kant van 
de wereld. Je kan stappen als één groep, of elkaar uitdagen. Onder het motto ‘Elke stap 
telt’ kan elke leerkracht z’n steentje bijdragen.

BIKE TO WORK
Leerkrachten op de fiets naar school

Stimuleer als directie je leerkrachten om met de fiets naar het werk te komen, al dan niet in combinatie met 
het openbaar vervoer. Het team van Bike to work biedt expertise over fietsbeleid, fietsvergoedingen, stallingen, 
mogelijke routes, … Via een online fietskalender kan je het hele jaar fietsritten bijhouden.

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO

O

• Logo Zenneland ondersteunt bij de organisatie en het vastleggen van de spreker

• Kostprijs: € 100 (sprekersvergoeding) 

• Interactieve infosessie van anderhalf uur

• Bij voorkeur beperkte groep (max. 20)

• Meer info bij Logo Zenneland

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN / ONTLENEN
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• Schrijf in en ontleen gratis ondersteunend 

materiaal bij Logo Zenneland

• Meer info op www.10000stappen.be

• Stappentellers

• Folders, brochures, posters

• Online registratie-tool

P R A KT I S C H E  I N F O
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Bike to Work is een initiatief van de Fietsersbond.
Het fietsactieplan is kosteloos. Meedoen aan de 
actie is niet gratis. Kostprijs afhankelijk van de 
grootte van de school.

• Fietsactieplan

• Online fietskalender om punten te verzamelen

Als kleine kinderen groot worden 
Thema Tabak, Alcohol en Drugs
Deze gezinsgerichte, interactieve sessie maakt verschillende vragen 
rond tabak, alcohol en drugs bespreekbaar. Wanneer mag mijn 
zoon zijn eerste pint drinken? Heeft het zin om met mijn kind over 
drugs of alcohol te praten? En hoe begin ik daar het best aan?  
Ik ben niet zo’n prater, wat kan ik als ouder nog doen? Ik rook,  
hoe kan ik het dan mijn dochter verbieden?

Gezond opgroeien
Thema Gezonde Voeding & Beweging
Help, mijn kind eet geen groenten! Zijn fruitsap en 
chocolademelk gezond? Moet het bordje leeg zijn?  
Mijn kind houdt niet van sport, moet ik het verplichten? 
Wat zijn goede afspraken over televisie- en computertijd? 
Deze infosessie maakt onder andere deze vragen 
waarmee ouders of begeleiders vaak zitten, bespreekbaar.  

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN / ONTLENEN

P Alle materialen zijn gratis te ontlenen  voor elke 
school in de regio van Logo Zenneland. 

• Een overzicht vind je op www.logozenneland.be
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www.gezondopvoeden.be

www.gezondopvoeden.be

www.gezondopvoeden.be

hoeveel mag mijn  kind gamen en hoe  krijg ik mijn kind meer in beweging?

drinken, roken, cannabis,hoort het er vandaag de dag bij? of treed ik beter streng op?

hoe leer ik mijn kind groenten eten?

beweging en zitgedrag

cannabis tabak

alcohol

voeding

hoe help ik mijn kind gezonde keuzes maken?

ALS KLEINE 

KINDEREN  GROOT WORDEN

EEN HANDIGE GIDS OVER ALCOHOL, TABAK EN DRUGSVOOR OUDERSVAN TIENERS

LESPAKKETTEN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS EXTRA MATERIALEN. VOOR ELK WAT WILS! 
Een extra materiaal bij een project, tentoonstellingsmaterialen voor een infodag, 
gezelschapsspelen voor een gezondheidsdag, … Voor wie gezondheid extra in de kijker 
wil zetten, is er zeker iets te vinden.

Ga voor meer interactie met de elektrokoffers. Ze vormen de perfecte aanvulling 
bij andere projecten. Test je kennis over voeding, tabak of gezond binnenmilieu. 
Beantwoord je de vragen juist, of leg je de juiste link, dan hoor je dat en gaat het lampje 
branden. De vragen zijn gegroepeerd per thema en afgestemd op verschillende doelgroepen.

Andere mogelijke materialen zijn de actieve voedingsdriehoek, DIP DOBBEL DOE beweegtussendoortjes, …

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO

L Meer info via Logo Zenneland.

Vlucht naar Avatar 

Gamen is vaak leerrijk en ontspannend.  
Bij een kleine groep jongeren kan het 
ook leiden tot ontsporing. Met ‘Vlucht 
naar Avatar’ wordt dit op een positieve 
manier bespreekbaar. Specifieke kennis 
en vaardigheden zijn belangrijk om de 
jongeren op een verantwoordelijke manier 
te leren omgaan met gamen. Het pakket 
bestaat uit zes lessen, is opgebouwd uit 
interactieve werkvormen en past binnen 
het vijfde of zesde leerjaar. 

LOL zonder alcohol
Praten over alcohol en andere drugs in de klas: zin of onzin?

Alcohol en cannabis … zonder boe of bah
Voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

Game.over@tabak
Kiezen voor een levensstijl zonder sigaret.

P R A KT I S C H E  I N F O
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• Online inschrijven via  
www.lekkerfris.be 

• Jaarlijks inschrijven is noodzakelijk 
om nieuwe materialen te ontvangen

• De CO2-meter kan je gratis ontlenen bij  
Logo Zenneland of je gemeente

• Een lespakket, het Lekker Fris-lied, een groepsspel, 
knutselopdrachtjes en CO2-meter met een online invultabel

• Voor de leerkracht is er een praktische handleiding

LEKKER FRIS
Ga voor gezonde lucht in de klas, het hele jaar door!

Met het project Lekker Fris zorg je voor een gezondere leeromgeving. Samen 
met je leerlingen ontdek je dat een verluchte klas de concentratie verbetert. 
‘Buitenlucht’ neemt je mee in de klas van Frisse Freddy, Leen, Karim en 
Emma. Hoeveel frisse lucht heeft jouw klas? Doe de test met de CO2-meter.

© Logo Zenneland vzw • 2015

NIEUW

BIJ BIKE TO WORK



   Klap mij helemaal open, plooi dit luik om en hang mij op als poster. 
 

MEER INFO  *  www.logozenneland.be  *  www.clb.be

 AANBOD *  SECUNDAIR ONDERWIJS

10.000 STAPPEN. ELKE STAP TELT!
Zet je collega’s in beweging

Zet met stappentellers je collega’s in beweging en stap 10.000 stappen per dag. Maak gebruik van 
de online-registratietool en  stap naar de zee, Parijs of zelfs de andere kant van de wereld. Je kan stappen als één 
groep, of elkaar uitdagen. Onder het motto ‘Elke stap telt’ kan elke leerkracht z’n steentje bijdragen.
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• Schrijf in en ontleen gratis ondersteunend 

materiaal bij Logo Zenneland

• Meer info op www.10000stappen.be

• Stappentellers

• Folders, brochures, posters

• Online registratietool
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• Logo Zenneland ondersteunt bij de organisatie en het vastleggen van de spreker 

• Kostprijs: € 100 (sprekersvergoeding)

• Interactieve infosessie van anderhalf uur

• Bij voorkeur beperkte groep (max. 20)

• Meer info bij Logo Zenneland

Als kleine kinderen groot worden 
Thema Tabak, Alcohol en Drugs
Deze gezinsgerichte, interactieve sessie maakt verschillende vragen rond tabak, alcohol en 
drugs bespreekbaar. Wanneer mag mijn zoon zijn eerste pint drinken? Heeft het zin om met 
mijn kind over drugs of alcohol te praten? En hoe begin ik daar het best aan? Ik ben niet zo’n 
prater, wat kan ik als ouder nog doen? Ik rook, hoe kan ik het dan mijn dochter verbieden?

AIR@SCHOOL 
Gezonde lucht op school!

Air@school zet leerkrachten en leerlingen aan om samen werk te maken van 
gezonde binnenlucht op school. In een leuk filmpje motiveert Claire (Sien Eggers) 
hen om afspraken te maken rond gezonde binnenlucht in de klas.

Bij het Logo ontleen je een projectbox die de aandacht vestigt op een goede 
verluchting. Maak afspraken op de grote poster, doe de test met de CO2-meter en 
gebruik de online invultabel met je leerlingen.

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN / ONTLENEN
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• Online inschrijven via www.airatschool.be

• Jaarlijks inschrijven is noodzakelijk om nieuwe 
materialen te ontvangen

• Grote posters

• een projectbox met een CO2-meter

• Een handleiding voor de leerkracht

VOLG HET SYMBOOL K    voor kleuteronderwijs L    voor lager onderwijs S    voor secundair onderwijs P    voor leerkrachten / directie O    voor ouders
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VOLG HET SYMBOOL

K    voor kleuteronderwijs

L    voor lager onderwijs

S    voor secundair onderwijs

P    voor leerkrachten / directie

O    voor ouders

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN ONTVANG JE
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1e graad

• Registreer je school tussen 1/10 en 31/10/2015  
op www.rookvrijeklassen.be

• Na inschrijving ontvang je gratis de 
projectmaterialen

• Blijf-rookvrij-pas

• Klasdiploma op het einde van het project 

• Handleiding 360° Rookvrij

WEDSTRIJD ROOKVRIJE KLASSEN
Rookvrij, ik blijf erbij

De Wedstrijd Rookvrije Klassen stimuleert jongeren om niet te 
roken. Via dit project (oktober tot april) engageren de leerlingen 
zich in klasverband om na zes maanden ten minste 90% 
rookvrij te zijn of te blijven. Er is ook een creatieve wedstrijd 
waarmee je kans maakt op een klasprijs.

Blijf rookvrij

Meer weten over de wedstrijd: 
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De wedstrijd rookvrije klassen is een project van het Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie en Ziektepreventie in samenwerking met de Vlaamse Logo’s.

en maak je eigen
strip- /fotoverhaal
 

SPELKOFFER GEESTELIJKE GEZONDHEID
Maak welbevinden bespreekbaar 

De spelkoffer Geestelijke Gezondheid helpt je ‘welbevinden op school’ makkelijker 
bespreekbaar te maken. Met verschillende educatieve materialen en spellen, kan 
je onderwerpen als verbondenheid en eenzaamheid, gevoelens uiten of sociale 
vaardigheden aan bod laten komen.

De koffer bevat volgende spellen: Broodje special, De Gelukzak, Contactdoos, 3D 
Denken Durven Doen, Leefsleutels, Gevoelswereldspel, ...

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE ONTLENEN
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De koffer kan je gratis ontlenen via het CLB of  
Logo Zenneland.

• Spelkoffer voor leerlingen

• Spelkoffer voor leerkrachten

DE WINKELOEFENING
Kies Keurig

Tijdens één lesuur leren leerlingen kritisch omgaan met de informatie op een 
voedingsetiket. Zo kunnen de leerlingen een bewuste keuze leren maken uit het 

dranken- en tussendoortjesaanbod op school en erbuiten.   
De winkeloefening bevat een handleiding voor de leerkracht met een 
presentatie en werkbladen voor de leerlingen.  Je kan als leerkracht zelf  

de workshop geven of je kan beroep doen op een diëtist(e).

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN 
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Logo Zenneland geeft je info over de materialen 
of helpt je bij het vastleggen van een gastspreker 
(kostprijs €50/u sprekersvergoeding).

• Geef je zelf de workshop? Je ontvangt gratis de 
presentatie en de werkbladen

• Komt er een gastspreker? Deze persoon voorziet 
de nodige materialen 

HULP KOMT VAN PAS
Even het noorden kwijt?  
Vraag hulp buiten of op school!

De druglijn, de jongerentelefoon, het Jac, de zelfmoordlijn, het 
CLB, … geen onbekende namen. Wanneer je ze nodig hebt, is 
het niet altijd makkelijk om de juiste gegevens te vinden. Met 
de bladwijzer ‘hulp KOMt van PAS’ vinden leerlingen snel hun 
weg naar de verschillende hulpverleningsdiensten, zowel 
buiten de school als op school.

Organiseer je een gezondheidsdag op school, een 
workshop in de klas rond hulp vragen, … maak dan 
gebruik van deze bladwijzer. Hij vormt de ideale leidraad 
om het over hulpverlening te hebben en om taboes te

doorbreken.

JAC Halle-Vilvoorde
02/613.17.02www.jachallevilvoorde.be

Kinderrechtswinkel
070/21.00.71www.kinderrechtswinkel.be

Awel - luistert naar 
kinderen en jongeren

Tel 102 www.awel.be

Tele-onthaalTel 106www.tele-onthaal.be

De druglijn078/15.10.20www.druglijn.be

De zelfmoordlijn 1813

www.zelfmoord1813.be

Sensoawww.allesoverseks.be

HULP VRAGEN 
BU ITEN S CHOOL

HULP VRAGEN OP S CHOOL

HULP VRAGEN IN J E  REG IO

De leerlingbegeleiding 

op het secretariaat

Jeugddienst

Lokale politiezone 

Jeugd
dienst
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Het materiaal kan je gratis krijgen via het CLB,  
het CGG, de lokale preventie-werkers of  
Logo Zenneland.

• Een  bladwijzer voor elke leerling, op de 
ommezijde is ruimte voorzien om lokale info aan 
te vullen

• Een poster om de actie in de kijker te zetten

LESPAKKETTEN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 
Crush – thema’s alcohol en cannabis  
Met Crush leren jongeren op een verantwoorde manier omgaan met alcohol en cannabis. Onderwerpen als 
vriendschap en relaties, zorg dragen voor jezelf en anderen vormen het vertrekpunt van dit lespakket.

Rock Zero – Spel rond alcohol.

Maat in de shit – Lespakket rond Cannabis.

Alcohol en cannabis … zonder boe of bah voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

VORMINGSAANBOD
Open vormingen of vormingen op maat, bijvoorbeeld op een pedagogische studiedag rond productinformatie, 
grenzen stellen, motiverende gespreksvoering, …

COACHING DRUGBELEID OP SCHOOL (DOS)
Anticiperen op mogelijke problemen met drugs of druggebruik (tabak, alcohol, medicatie, cannabis en andere 
illegale drugs).

P R A KT I S C H E  I N F O
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Meer info via Logo Zenneland.
Ondersteuning via het Preventieteam CGG Ahasverus.
preventieTAD@ahasverus.be | 02 582 52 94

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO

P Meer info via  
Logo Zenneland

EEN GEZONDE SECUNDAIRE SCHOOL
Gezondheid blijft een belangrijk item, ook in je schoolbeleid. 
Elk project is een stap in de goede richting. Door een mix van 
verschillende gezondheidsprojecten, heb je gegarandeerd 
een doordacht schoolgezondheidsbeleid met een duurzaam 
resultaat.

www.gezondeschool.be  
Acties en materialen. De gezondheidsmatrix. Succesfactoren 
voor een gezondheidsbeleid. Dit en nog veel meer vind je op 
deze portaalsite.

De CLB’s en Logo Zenneland werken nauw samen met het 
oog op een goede inbedding van gezondheid op school . 

 » De Centra voor Leerlingenbegeleiding – www.clb.be

 » Logo Zenneland – www.logozenneland.be

CGG’s 
www.ahasverus.be 

www.passant.be 

www.cgg-vbo.be 

SVS
www.schoolsport.be

VIGeZ – www.vigez.be

VAD – www.vad.be 

SENSOA – www.sensoa.be

EETEXPERT – www.eetexpert.be 

NICE – www.nice-info.be

MOS – www.vlaamsbrabant.be/mos

Gezondheid op school! Met dit aanbod zetten 
we je alvast op weg. Dit is een overzicht van 
projecten, handleidingen en partners die je 
helpen gezondheid en preventie onder de 
aandacht te brengen op je school. 

Door vanuit verschillende invalshoeken 
gezondheid een plaats te geven werk je op 
een integrale, duurzame en positieve manier 
aan je schoolgezondheidsbeleid. 

Lees dit aanbod als een krant, of klap het 
helemaal open en gebruik het als poster in 
de leraarskamer.

Veel succes! 
Logo Zenneland en de CLB’s

Naast concrete projecten zijn er verschillende ondersteunende draaiboeken die een leidraad vormen rond 
specifieke thema’s. 

• Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs – Geactualiseerd in 2014! 
Een handleiding waarin per thema een schematisch overzicht te vinden is van de leerinhouden, over de 
graden heen. (VIGeZ en VAD)

• Vlaanderen stopt met roken – Portaalsite www.vlaanderenstoptmetroken.be vol info over stoppen met 
roken op school, op maat van jongeren. (VIGeZ)

• Draaiboek Suïcidepreventie – Leidraad voor het uitwerken van een draaiboek op maat van je school. (CGG)

• Kies Keurig! – Evenwichtige dranken en tussendoortjes op school. (VIGeZ)

• Veilig omgaan met kraantjeswater op school – Richtlijnen voor schoolbesturen en directies. (Vlaamse Overheid)

• Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school  
Tips voor een gezond beleid rond draadloze toepassingen op school.  (Vlaamse Overheid)  
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NIEUW

NIEUW: Nu ook met poster!
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• Meer info bij Logo Zenneland of SVS 

• Inschrijven via de online registratie op  
www.sportbeweegtjeschool.be

• Ringmap en pancarte

• Ondersteuning op maat

• Beleids- en evaluatieinstrument 

SPORT BEWEEGT JE SCHOOL
Maak water drinken cool en hip

Wil je stappen zetten in een kwalitatief bewegings- en 
sportbeleid dat aansluit bij het opvoedingsproject van de 
school? Reken dan op SVS en Bloso. Met ‘Sport beweegt je 
school’ geef je invulling aan haalbare en realistische doelen. 

Dit gebeurt steeds in overleg met de leerlingen, de ouders en 
andere betrokkenen op en rond de school.

‘We zijn al ijverig aan de slag gegaan 
met al het materiaal! De leerlingen 
zijn enthousiast en we voelen dat 

we echt verandering brengen in hun tussendoortjes.’

NIEUW PROJECT

BIKE TO WORK
Leerkrachten op de fiets naar school

Stimuleer als directie je leerkrachten om met de fiets naar het werk te komen, al dan niet in combinatie met 
het openbaar vervoer. Het team van Bike to work biedt expertise over fietsbeleid, fietsvergoedingen, stallingen, 
mogelijke routes, … Via een online fietskalender kan je het hele jaar fietsritten bijhouden.

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN / ONTLENEN
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Bike to Work is een initiatief van de Fietsersbond.
Het fietsactieplan is kosteloos. Meedoen aan de  
actie is niet gratis. Kostprijs afhankelijk van de 
grootte van de school.

• Fietsactieplan

• Online fietskalender om punten te verzamelen

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN / ONTLENEN

P Alle materialen zijn gratis te ontlenen  voor elke 
school in de regio van Logo Zenneland. 

• Een overzicht vind je op www.logozenneland.be

EXTRA MATERIALEN. VOOR ELK WAT WILS! 
Aanvullend materiaal bij een project, tentoonstellingsmaterialen voor een infodag, gezelschapsspelen voor een 
gezondheidsdag, … Voor wie gezondheid extra in de kijker wil zetten, is er zeker iets te vinden.

Ga voor meer interactie met de thematische inlegsets en de elektrokoffers.  
Ze vormen de perfecte aanvulling bij andere projecten. Test je kennis over 
voeding, tabak, vaccinatie of gezond binnenmilieu. Beantwoord je de vragen 
juist, of leg je de juiste link, dan hoor je dat en gaat het lampje branden. De 
vragen zijn gegroepeerd per thema en afgestemd op verschillende doelgroepen. 

Weet en eet gezond (specifiek voor BuSO). 

Dit pakket is een spel waarbij jongeren kennis maken met de actieve 
voedingsdriehoek. Ze kunnen hun eigen voedingsgewoonten onder de loep 
nemen en krijgen concrete tips over gezonde voeding en een gezond leven. Er 
zijn werkbladen  voor de leerlingen en een begeleidingsmap voor de leerkracht.  

Andere mogelijke materialen zijn: 
de actieve voedingsdriehoek, een posterreeks over tabak, …

Weet en eet 
gezond

vzw

BIJ BIKE TO WORK

ALS KLEINE 

KINDEREN  GROOT WORDEN

EEN HANDIGE GIDS OVER ALCOHOL, TABAK EN DRUGSVOOR OUDERSVAN TIENERS



GAT IN DE HAAG
Sociale vaardigheden trainen bij kleuters

Het gat in de haag helpt je op een speelse manier sociale 
vaardigheden van je kleuters te trainen. Acht kleurrijke groenten 
spelen de hoofdrol. In de klas maak je gebruik van het grote 
boek vol herkenbare verhalen, kleurrijke kijkplaten, meer dan 
driehonderd boeiende activiteiten. Zo leren de kinderen al van 
kleins af wat het betekent om keuzes te maken bij wat later 
allemaal op hen af zal komen, zoals alcohol of drugs. De Sleutel, die het pakket 
ontwikkelde, verzorgt ook vormingen op school of gemeentelijk voor leerkrachten of zorgleerkrachten.

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE ONTLENEN / AANVRAGEN
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Het pakket kan je gratis ontlenen via het CLB of 
Logo Zenneland. Idealiter werk je het hele jaar 
met het pakket. Via de uitleen kan je er alvast mee 
kennismaken.  

• Het grote verhalen- en activiteitenboek

• Posterset

• Vorming voor leerkrachten

 AANBOD *  KLEUTER • LAGER ONDERWIJS

Heb je nog vragen? Neem contact m

et o
ns o

p!

EEN GEZONDE BASISSCHOOL
Gezondheid blijft een belangrijk item, ook in je 
schoolbeleid. Elk project is een stap in de goede richting. 
Door een mix van verschillende gezondheidsprojecten, 
heb je gegarandeerd een doordacht school-

gezondheidsbeleid met een duurzaam resultaat.

www.gezondeschool.be  
Acties en materialen. De gezondheidsmatrix. Succes-
factoren voor een gezondheidsbeleid. Dit en nog veel 
meer vind je op deze portaalsite. 

MEER INFO  *  www.logozenneland.be  *  www.clb.be

VOLG HET SYMBOOL K    voor kleuteronderwijs L    voor lager onderwijs S    voor secundair onderwijs P    voor leerkrachten / directie O    voor ouders

Logo Zenneland vzw 
Kerkpleinweg 4 • 1742 Ternat 
T 02 582 75 91 • F 02 582 75 49
www.logozenneland.be

De CLB’s
www.clb.be

Voor leerlingen, leerkrachten en ouders

 Logo 
Zenneland   

& CLB’s

INSPIRATIE VOOR BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

Ons aanbod 2015 -2016

We wensen jullie alvast 
een gezond schooljaar 

2015 - 2016

P R A KT I S C H E  I N F O
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P Meer info via  
Logo Zenneland

Naast concrete projecten zijn er verschillende ondersteunende draaiboeken die een 
leidraad vormen voor specifieke thema’s. 

• Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs – Geactualiseerd 
in 2014! Een handleiding waarin per thema een schematisch overzicht te vinden is van de 
leerinhouden, over de graden heen. (VIGeZ en VAD)

• Kies Keurig! – Evenwichtige dranken en tussendoortjes op school. (VIGeZ)

• Veilig omgaan met kraantjeswater op school 
Richtlijnen voor schoolbesturen en directies. (Vlaamse Overheid)

• Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school  
Tips voor een gezond beleid rond draadloze toepassingen op school. (Vlaamse Overheid)

WATERPAS
Maak water drinken cool en hip

Voldoende water drinken is voor veel leerlingen niet gemakkelijk. 
Wanneer kinderen er samen voor gaan, zowel thuis als op school, 
maakt dit het veel eenvoudiger. Met ‘Waterpas’  worden ze op een 
speelse manier gemotiveerd om regelmatig te drinken en daarbij 
vooral te kiezen voor water. 

Wil je samen met je leerlingen werk maken van water drinken,  
dan is dit nieuwe project zeker iets voor jouw klas. 

Na in te schrijven ontvang je voor elke leerling een waterpas 
en een diploma. Ook de ouders kan je betrekken. Voor de 
leerkrachten is er een handleiding.

Om extra te belonen voorziet Logo Zenneland voor elke  
deelnemende klas een leuk geschenk. 

Deelnemen is de boodschap!

Waterpas diploma

Een initiatief van

in samenwerking met

uit klas

is een echte waterkampioen! Vigez14-WP-diploma.indd   1

29/01/15   13:26
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• Gratis inschrijven tussen 1/10 en 30/11/2015  
via waterpas@logozenneland.be

• Start project: zelf te kiezen periode tussen  
januari en juni 2016

• Een waterpas voor elke leerling en een bijhorend 
diploma

• Informatie en een brief voor de ouders

• Een geschenk  voor elke deelnemende klas

Water drink je het hele jaar.   
Zet een tandje bij op 

wereldwaterdag: 22 maart 2016, 
met een extra actie of projectdag.

SPORT BEWEEGT JE SCHOOL

Wil je stappen zetten in een kwalitatief bewegings- en sportbeleid dat aansluit bij het 
opvoedingsproject van de school? Reken dan op SVS en Bloso. Met ‘Sport beweegt 
je school’ geef je invulling aan haalbare en realistische doelen. 

Dit gebeurt steeds in overleg met de leerlingen, de ouders en de andere 
betrokkenen op en rond de school.

P R A KT I S C H E  I N F O
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• Meer info bij Logo Zenneland of SVS

• Inschrijven via de online registratie op  
www.sportbeweegtjeschool.be

• Ringmap en pancarte

• Ondersteuning op maat

• Beleids- en evaluatieinstrument

NIEUW PROJECT

‘Met de CO
2-meter zijn  

de kinderen zich echt 
bewust van hoe je  een klas verlucht. De luchtbaas en bordenveger vinden  ze super!’

NIEUW PROJECT

DE PROEFKAMPIOEN
Kinderen experimenteren met smaak

Maak met je klas een reis doorheen de wereld van de zintuigen. Kinderen voelen, 
proeven, ruiken, horen, kijken en ontdekken de smaken zuur, zout, zoet en bitter.  
Op die manier wordt de smaakontwikkeling volop gestimuleerd. In de proefkoffer zit er een 
voeldoos, een ruikdoos en Willy Wortel zelf. Voor elke leerling is er een proefpas . 

Voor de leerkracht is er een handleiding.

P R A KT I S C H E  I N F O
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• De Proefkampioenkoffer kan je gratis ontlenen  
via het CLB of Logo Zenneland

• Te combineren met de elektrokoffer

• Een koffer vol leuk proefmateriaal

• Een handleiding voor de leerkracht 

• Een proefpas om bij te houden voor elke leerling 

WILD VAN WATER 
‘Wild van water’ is een educatief pakket voor het basisonderwijs met als doel dat 
leerlingen meer water drinken en voldoende en op een natuurlijke wijze plassen.  
Het pakket bevat onder andere werkbladen en vertelplaten over de wereld van Wies en 
Warre. De mappen bevatten ook een heleboel andere tips die bruikbaar zijn op school of thuis.

P R A KT I S C H E  I N F O
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Het pakket kan je gratis ontlenen  
bij Logo Zenneland.

• Educatief pakket, op maat van elke graad 

• Werkbladen, vertelplaten 

TUTTI FRUTTI
Een project om van te blijven smullen

Kinderen en jongeren die deelnemen aan Tutti Frutti eten elke week samen een stuk 
fruit in de klas.  Als school kan je ervoor kiezen het fruit te voorzien via een handelaar 
(afhalen of laten leveren) of om de kinderen een stuk fruit te laten meebrengen van 
thuis (fruit-in-de-boekentas).

P R A KT I S C H E  I N F O
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Belangrijk: Registreer je school tussen 15/8 en 
15/10/2015 via de website www.fruit-op-school.be,  
zo kan je deelnemen aan de wedstrijd. 

• Een wedstrijd met klaskalenders

• Online lesmateriaal

10.000 STAPPEN. ELKE STAP TELT!
Zet je collega’s in beweging

Zet met stappentellers je collega’s in beweging en stap 10.000 stappen per dag. Maak 
gebruik van de online-registratietool en stap naar de zee, Parijs of zelfs de andere kant van 
de wereld. Je kan stappen als één groep, of elkaar uitdagen. Onder het motto ‘Elke stap 
telt’ kan elke leerkracht z’n steentje bijdragen.

BIKE TO WORK
Leerkrachten op de fiets naar school

Stimuleer als directie je leerkrachten om met de fiets naar het werk te komen, al dan niet in combinatie met 
het openbaar vervoer. Het team van Bike to work biedt expertise over fietsbeleid, fietsvergoedingen, stallingen, 
mogelijke routes, … Via een online fietskalender kan je het hele jaar fietsritten bijhouden.

P R A KT I S C H E  I N F O
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• Logo Zenneland ondersteunt bij de organisatie en het vastleggen van de spreker

• Kostprijs: € 100 (sprekersvergoeding) 

• Interactieve infosessie van anderhalf uur

• Bij voorkeur beperkte groep (max. 20)

• Meer info bij Logo Zenneland

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN / ONTLENEN
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• Schrijf in en ontleen gratis ondersteunend 

materiaal bij Logo Zenneland

• Meer info op www.10000stappen.be

• Stappentellers

• Folders, brochures, posters

• Online registratie-tool

P R A KT I S C H E  I N F O
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Bike to Work is een initiatief van de Fietsersbond.
Het fietsactieplan is kosteloos. Meedoen aan de 
actie is niet gratis. Kostprijs afhankelijk van de 
grootte van de school.

• Fietsactieplan

• Online fietskalender om punten te verzamelen

Als kleine kinderen groot worden 
Thema Tabak, Alcohol en Drugs
Deze gezinsgerichte, interactieve sessie maakt verschillende vragen 
rond tabak, alcohol en drugs bespreekbaar. Wanneer mag mijn 
zoon zijn eerste pint drinken? Heeft het zin om met mijn kind over 
drugs of alcohol te praten? En hoe begin ik daar het best aan?  
Ik ben niet zo’n prater, wat kan ik als ouder nog doen? Ik rook,  
hoe kan ik het dan mijn dochter verbieden?

Gezond opgroeien
Thema Gezonde Voeding & Beweging
Help, mijn kind eet geen groenten! Zijn fruitsap en 
chocolademelk gezond? Moet het bordje leeg zijn?  
Mijn kind houdt niet van sport, moet ik het verplichten? 
Wat zijn goede afspraken over televisie- en computertijd? 
Deze infosessie maakt onder andere deze vragen 
waarmee ouders of begeleiders vaak zitten, bespreekbaar.  

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN / ONTLENEN

P Alle materialen zijn gratis te ontlenen  voor elke 
school in de regio van Logo Zenneland. 

• Een overzicht vind je op www.logozenneland.be
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www.gezondopvoeden.be

www.gezondopvoeden.be

www.gezondopvoeden.be

hoeveel mag mijn  kind gamen en hoe  krijg ik mijn kind meer in beweging?

drinken, roken, cannabis,hoort het er vandaag de dag bij? of treed ik beter streng op?

hoe leer ik mijn kind groenten eten?

beweging en zitgedrag

cannabis tabak

alcohol

voeding

hoe help ik mijn kind gezonde keuzes maken?

ALS KLEINE 

KINDEREN  GROOT WORDEN

EEN HANDIGE GIDS OVER ALCOHOL, TABAK EN DRUGSVOOR OUDERSVAN TIENERS

LESPAKKETTEN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS EXTRA MATERIALEN. VOOR ELK WAT WILS! 
Een extra materiaal bij een project, tentoonstellingsmaterialen voor een infodag, 
gezelschapsspelen voor een gezondheidsdag, … Voor wie gezondheid extra in de kijker 
wil zetten, is er zeker iets te vinden.

Ga voor meer interactie met de elektrokoffers. Ze vormen de perfecte aanvulling 
bij andere projecten. Test je kennis over voeding, tabak of gezond binnenmilieu. 
Beantwoord je de vragen juist, of leg je de juiste link, dan hoor je dat en gaat het lampje 
branden. De vragen zijn gegroepeerd per thema en afgestemd op verschillende doelgroepen.

Andere mogelijke materialen zijn de actieve voedingsdriehoek, DIP DOBBEL DOE beweegtussendoortjes, …

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO

L Meer info via Logo Zenneland.

Vlucht naar Avatar 

Gamen is vaak leerrijk en ontspannend.  
Bij een kleine groep jongeren kan het 
ook leiden tot ontsporing. Met ‘Vlucht 
naar Avatar’ wordt dit op een positieve 
manier bespreekbaar. Specifieke kennis 
en vaardigheden zijn belangrijk om de 
jongeren op een verantwoordelijke manier 
te leren omgaan met gamen. Het pakket 
bestaat uit zes lessen, is opgebouwd uit 
interactieve werkvormen en past binnen 
het vijfde of zesde leerjaar. 

LOL zonder alcohol
Praten over alcohol en andere drugs in de klas: zin of onzin?

Alcohol en cannabis … zonder boe of bah
Voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

Game.over@tabak
Kiezen voor een levensstijl zonder sigaret.

P R A KT I S C H E  I N F O
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• Online inschrijven via  
www.lekkerfris.be 

• Jaarlijks inschrijven is noodzakelijk 
om nieuwe materialen te ontvangen

• De CO2-meter kan je gratis ontlenen bij  
Logo Zenneland of je gemeente

• Een lespakket, het Lekker Fris-lied, een groepsspel, 
knutselopdrachtjes en CO2-meter met een online invultabel

• Voor de leerkracht is er een praktische handleiding

LEKKER FRIS
Ga voor gezonde lucht in de klas, het hele jaar door!

Met het project Lekker Fris zorg je voor een gezondere leeromgeving. Samen 
met je leerlingen ontdek je dat een verluchte klas de concentratie verbetert. 
‘Buitenlucht’ neemt je mee in de klas van Frisse Freddy, Leen, Karim en 
Emma. Hoeveel frisse lucht heeft jouw klas? Doe de test met de CO2-meter.

© Logo Zenneland vzw • 2015

NIEUW

BIJ BIKE TO WORK



   Klap mij helemaal open, plooi dit luik om en hang mij op als poster. 
 

MEER INFO  *  www.logozenneland.be  *  www.clb.be

 AANBOD *  SECUNDAIR ONDERWIJS

10.000 STAPPEN. ELKE STAP TELT!
Zet je collega’s in beweging

Zet met stappentellers je collega’s in beweging en stap 10.000 stappen per dag. Maak gebruik van 
de online-registratietool en  stap naar de zee, Parijs of zelfs de andere kant van de wereld. Je kan stappen als één 
groep, of elkaar uitdagen. Onder het motto ‘Elke stap telt’ kan elke leerkracht z’n steentje bijdragen.
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• Schrijf in en ontleen gratis ondersteunend 

materiaal bij Logo Zenneland

• Meer info op www.10000stappen.be

• Stappentellers

• Folders, brochures, posters

• Online registratietool
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• Logo Zenneland ondersteunt bij de organisatie en het vastleggen van de spreker 

• Kostprijs: € 100 (sprekersvergoeding)

• Interactieve infosessie van anderhalf uur

• Bij voorkeur beperkte groep (max. 20)

• Meer info bij Logo Zenneland

Als kleine kinderen groot worden 
Thema Tabak, Alcohol en Drugs
Deze gezinsgerichte, interactieve sessie maakt verschillende vragen rond tabak, alcohol en 
drugs bespreekbaar. Wanneer mag mijn zoon zijn eerste pint drinken? Heeft het zin om met 
mijn kind over drugs of alcohol te praten? En hoe begin ik daar het best aan? Ik ben niet zo’n 
prater, wat kan ik als ouder nog doen? Ik rook, hoe kan ik het dan mijn dochter verbieden?

AIR@SCHOOL 
Gezonde lucht op school!

Air@school zet leerkrachten en leerlingen aan om samen werk te maken van 
gezonde binnenlucht op school. In een leuk filmpje motiveert Claire (Sien Eggers) 
hen om afspraken te maken rond gezonde binnenlucht in de klas.

Bij het Logo ontleen je een projectbox die de aandacht vestigt op een goede 
verluchting. Maak afspraken op de grote poster, doe de test met de CO2-meter en 
gebruik de online invultabel met je leerlingen.

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN / ONTLENEN

S

• Online inschrijven via www.airatschool.be

• Jaarlijks inschrijven is noodzakelijk om nieuwe 
materialen te ontvangen

• Grote posters

• een projectbox met een CO2-meter

• Een handleiding voor de leerkracht

VOLG HET SYMBOOL K    voor kleuteronderwijs L    voor lager onderwijs S    voor secundair onderwijs P    voor leerkrachten / directie O    voor ouders
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VOLG HET SYMBOOL

K    voor kleuteronderwijs

L    voor lager onderwijs

S    voor secundair onderwijs

P    voor leerkrachten / directie

O    voor ouders

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN ONTVANG JE

S

1e graad

• Registreer je school tussen 1/10 en 31/10/2015  
op www.rookvrijeklassen.be

• Na inschrijving ontvang je gratis de 
projectmaterialen

• Blijf-rookvrij-pas

• Klasdiploma op het einde van het project 

• Handleiding 360° Rookvrij

WEDSTRIJD ROOKVRIJE KLASSEN
Rookvrij, ik blijf erbij

De Wedstrijd Rookvrije Klassen stimuleert jongeren om niet te 
roken. Via dit project (oktober tot april) engageren de leerlingen 
zich in klasverband om na zes maanden ten minste 90% 
rookvrij te zijn of te blijven. Er is ook een creatieve wedstrijd 
waarmee je kans maakt op een klasprijs.

Blijf rookvrij

Meer weten over de wedstrijd: 
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De wedstrijd rookvrije klassen is een project van het Vlaams Instituut voor 

Gezondheidspromotie en Ziektepreventie in samenwerking met de Vlaamse Logo’s.

en maak je eigen
strip- /fotoverhaal
 

SPELKOFFER GEESTELIJKE GEZONDHEID
Maak welbevinden bespreekbaar 

De spelkoffer Geestelijke Gezondheid helpt je ‘welbevinden op school’ makkelijker 
bespreekbaar te maken. Met verschillende educatieve materialen en spellen, kan 
je onderwerpen als verbondenheid en eenzaamheid, gevoelens uiten of sociale 
vaardigheden aan bod laten komen.

De koffer bevat volgende spellen: Broodje special, De Gelukzak, Contactdoos, 3D 
Denken Durven Doen, Leefsleutels, Gevoelswereldspel, ...

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE ONTLENEN

S

P
De koffer kan je gratis ontlenen via het CLB of  
Logo Zenneland.

• Spelkoffer voor leerlingen

• Spelkoffer voor leerkrachten

DE WINKELOEFENING
Kies Keurig

Tijdens één lesuur leren leerlingen kritisch omgaan met de informatie op een 
voedingsetiket. Zo kunnen de leerlingen een bewuste keuze leren maken uit het 

dranken- en tussendoortjesaanbod op school en erbuiten.   
De winkeloefening bevat een handleiding voor de leerkracht met een 
presentatie en werkbladen voor de leerlingen.  Je kan als leerkracht zelf  

de workshop geven of je kan beroep doen op een diëtist(e).

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN 

S
Logo Zenneland geeft je info over de materialen 
of helpt je bij het vastleggen van een gastspreker 
(kostprijs €50/u sprekersvergoeding).

• Geef je zelf de workshop? Je ontvangt gratis de 
presentatie en de werkbladen

• Komt er een gastspreker? Deze persoon voorziet 
de nodige materialen 

HULP KOMT VAN PAS
Even het noorden kwijt?  
Vraag hulp buiten of op school!

De druglijn, de jongerentelefoon, het Jac, de zelfmoordlijn, het 
CLB, … geen onbekende namen. Wanneer je ze nodig hebt, is 
het niet altijd makkelijk om de juiste gegevens te vinden. Met 
de bladwijzer ‘hulp KOMt van PAS’ vinden leerlingen snel hun 
weg naar de verschillende hulpverleningsdiensten, zowel 
buiten de school als op school.

Organiseer je een gezondheidsdag op school, een 
workshop in de klas rond hulp vragen, … maak dan 
gebruik van deze bladwijzer. Hij vormt de ideale leidraad 
om het over hulpverlening te hebben en om taboes te

doorbreken.

JAC Halle-Vilvoorde
02/613.17.02www.jachallevilvoorde.be

Kinderrechtswinkel
070/21.00.71www.kinderrechtswinkel.be

Awel - luistert naar 
kinderen en jongeren

Tel 102 www.awel.be

Tele-onthaalTel 106www.tele-onthaal.be

De druglijn078/15.10.20www.druglijn.be

De zelfmoordlijn 1813

www.zelfmoord1813.be

Sensoawww.allesoverseks.be

HULP VRAGEN 
BU ITEN S CHOOL

HULP VRAGEN OP S CHOOL

HULP VRAGEN IN J E  REG IO

De leerlingbegeleiding 

op het secretariaat

Jeugddienst

Lokale politiezone 

Jeugd
dienst
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P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN

S
Het materiaal kan je gratis krijgen via het CLB,  
het CGG, de lokale preventie-werkers of  
Logo Zenneland.

• Een  bladwijzer voor elke leerling, op de 
ommezijde is ruimte voorzien om lokale info aan 
te vullen

• Een poster om de actie in de kijker te zetten

LESPAKKETTEN TABAK, ALCOHOL EN DRUGS 
Crush – thema’s alcohol en cannabis  
Met Crush leren jongeren op een verantwoorde manier omgaan met alcohol en cannabis. Onderwerpen als 
vriendschap en relaties, zorg dragen voor jezelf en anderen vormen het vertrekpunt van dit lespakket.

Rock Zero – Spel rond alcohol.

Maat in de shit – Lespakket rond Cannabis.

Alcohol en cannabis … zonder boe of bah voor leerlingen met een verstandelijke beperking.

VORMINGSAANBOD
Open vormingen of vormingen op maat, bijvoorbeeld op een pedagogische studiedag rond productinformatie, 
grenzen stellen, motiverende gespreksvoering, …

COACHING DRUGBELEID OP SCHOOL (DOS)
Anticiperen op mogelijke problemen met drugs of druggebruik (tabak, alcohol, medicatie, cannabis en andere 
illegale drugs).

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO

S

P

Meer info via Logo Zenneland.
Ondersteuning via het Preventieteam CGG Ahasverus.
preventieTAD@ahasverus.be | 02 582 52 94

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO

P Meer info via  
Logo Zenneland

EEN GEZONDE SECUNDAIRE SCHOOL
Gezondheid blijft een belangrijk item, ook in je schoolbeleid. 
Elk project is een stap in de goede richting. Door een mix van 
verschillende gezondheidsprojecten, heb je gegarandeerd 
een doordacht schoolgezondheidsbeleid met een duurzaam 
resultaat.

www.gezondeschool.be  
Acties en materialen. De gezondheidsmatrix. Succesfactoren 
voor een gezondheidsbeleid. Dit en nog veel meer vind je op 
deze portaalsite.

De CLB’s en Logo Zenneland werken nauw samen met het 
oog op een goede inbedding van gezondheid op school . 

 » De Centra voor Leerlingenbegeleiding – www.clb.be

 » Logo Zenneland – www.logozenneland.be

CGG’s 
www.ahasverus.be 

www.passant.be 

www.cgg-vbo.be 

SVS
www.schoolsport.be

VIGeZ – www.vigez.be

VAD – www.vad.be 

SENSOA – www.sensoa.be

EETEXPERT – www.eetexpert.be 

NICE – www.nice-info.be

MOS – www.vlaamsbrabant.be/mos

Gezondheid op school! Met dit aanbod zetten 
we je alvast op weg. Dit is een overzicht van 
projecten, handleidingen en partners die je 
helpen gezondheid en preventie onder de 
aandacht te brengen op je school. 

Door vanuit verschillende invalshoeken 
gezondheid een plaats te geven werk je op 
een integrale, duurzame en positieve manier 
aan je schoolgezondheidsbeleid. 

Lees dit aanbod als een krant, of klap het 
helemaal open en gebruik het als poster in 
de leraarskamer.

Veel succes! 
Logo Zenneland en de CLB’s

Naast concrete projecten zijn er verschillende ondersteunende draaiboeken die een leidraad vormen rond 
specifieke thema’s. 

• Leerlijn alcohol, tabak, gamen, cannabis en andere illegale drugs – Geactualiseerd in 2014! 
Een handleiding waarin per thema een schematisch overzicht te vinden is van de leerinhouden, over de 
graden heen. (VIGeZ en VAD)

• Vlaanderen stopt met roken – Portaalsite www.vlaanderenstoptmetroken.be vol info over stoppen met 
roken op school, op maat van jongeren. (VIGeZ)

• Draaiboek Suïcidepreventie – Leidraad voor het uitwerken van een draaiboek op maat van je school. (CGG)

• Kies Keurig! – Evenwichtige dranken en tussendoortjes op school. (VIGeZ)

• Veilig omgaan met kraantjeswater op school – Richtlijnen voor schoolbesturen en directies. (Vlaamse Overheid)

• Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school  
Tips voor een gezond beleid rond draadloze toepassingen op school.  (Vlaamse Overheid)  
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NIEUW

NIEUW: Nu ook met poster!

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN BIJ SVS

L S

P O

• Meer info bij Logo Zenneland of SVS 

• Inschrijven via de online registratie op  
www.sportbeweegtjeschool.be

• Ringmap en pancarte

• Ondersteuning op maat

• Beleids- en evaluatieinstrument 

SPORT BEWEEGT JE SCHOOL
Maak water drinken cool en hip

Wil je stappen zetten in een kwalitatief bewegings- en 
sportbeleid dat aansluit bij het opvoedingsproject van de 
school? Reken dan op SVS en Bloso. Met ‘Sport beweegt je 
school’ geef je invulling aan haalbare en realistische doelen. 

Dit gebeurt steeds in overleg met de leerlingen, de ouders en 
andere betrokkenen op en rond de school.

‘We zijn al ijverig aan de slag gegaan 
met al het materiaal! De leerlingen 
zijn enthousiast en we voelen dat 

we echt verandering brengen in hun tussendoortjes.’

NIEUW PROJECT

BIKE TO WORK
Leerkrachten op de fiets naar school

Stimuleer als directie je leerkrachten om met de fiets naar het werk te komen, al dan niet in combinatie met 
het openbaar vervoer. Het team van Bike to work biedt expertise over fietsbeleid, fietsvergoedingen, stallingen, 
mogelijke routes, … Via een online fietskalender kan je het hele jaar fietsritten bijhouden.

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN / ONTLENEN

P

Bike to Work is een initiatief van de Fietsersbond.
Het fietsactieplan is kosteloos. Meedoen aan de  
actie is niet gratis. Kostprijs afhankelijk van de 
grootte van de school.

• Fietsactieplan

• Online fietskalender om punten te verzamelen

P R A KT I S C H E  I N F O

VOOR WIE INSCHRIJVEN / INFO WELKE MATERIALEN KAN JE AANVRAGEN / ONTLENEN

P Alle materialen zijn gratis te ontlenen  voor elke 
school in de regio van Logo Zenneland. 

• Een overzicht vind je op www.logozenneland.be

EXTRA MATERIALEN. VOOR ELK WAT WILS! 
Aanvullend materiaal bij een project, tentoonstellingsmaterialen voor een infodag, gezelschapsspelen voor een 
gezondheidsdag, … Voor wie gezondheid extra in de kijker wil zetten, is er zeker iets te vinden.

Ga voor meer interactie met de thematische inlegsets en de elektrokoffers.  
Ze vormen de perfecte aanvulling bij andere projecten. Test je kennis over 
voeding, tabak, vaccinatie of gezond binnenmilieu. Beantwoord je de vragen 
juist, of leg je de juiste link, dan hoor je dat en gaat het lampje branden. De 
vragen zijn gegroepeerd per thema en afgestemd op verschillende doelgroepen. 

Weet en eet gezond (specifiek voor BuSO). 

Dit pakket is een spel waarbij jongeren kennis maken met de actieve 
voedingsdriehoek. Ze kunnen hun eigen voedingsgewoonten onder de loep 
nemen en krijgen concrete tips over gezonde voeding en een gezond leven. Er 
zijn werkbladen  voor de leerlingen en een begeleidingsmap voor de leerkracht.  

Andere mogelijke materialen zijn: 
de actieve voedingsdriehoek, een posterreeks over tabak, …

Weet en eet 
gezond

vzw

BIJ BIKE TO WORK

ALS KLEINE 

KINDEREN  GROOT WORDEN

EEN HANDIGE GIDS OVER ALCOHOL, TABAK EN DRUGSVOOR OUDERSVAN TIENERS


