Meer weten?
“Natuurlijk gaan wij voor het vignet Gezonde School.
Wij vinden het belangrijk om iedereen te laten zien dat wij

Vignet Gezonde School

de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten hoog in
het vaandel hebben staan. Het is voor ons een erkenning dat
wij op de goede weg zijn en een stimulans om door te gaan.

Primair onderwijs

Ik hoop dat zoveel mogelijk scholen het vignet gaan
aanvragen.”
Anja de Leeuw,
directeur OBS de Werkschuit

Dit is een uitgave van:

De samenwerkingspartners van vignet Gezonde School zijn:
Voedingscentrum, Kenniscentrum Sport, VeiligheidNL,

Programma Gezonde School

Trimbos-instituut, Pharos, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding,

www.gezondeschool.nl

KVLO, Rutgers, NOC*NSF, Ivoren Kruis, Longfonds,
RIVM Centrum Gezond Leven, PO-Raad, regionale GGD’en en
GGD GHOR Nederland.
Neem voor meer informatie contact op via 030 – 252 30 04 of
info@gezondeschool.nl
Volg ons via Twitter @GezondeSchoolNL
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De gemiddelde invultijd per vragenlijst bedraagt
circa 30 minuten. Binnen acht weken hoort u of
u het vignet heeft behaald.

“Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor
goed onderwijs. Scholen die aantoonbaar goed met
gezondheid bezig zijn, kunnen het vignet Gezonde
School verdienen. Ik weet dat het erg leuk is om als
team aan een gezonde leefomgeving te werken.
Het vignet is dan een kroon op dat werk. De PO-Raad
ondersteunt het vignet van harte: elke school in het
basisonderwijs en speciaal onderwijs moet gezond zijn,
zodat leerlingen en leraren daar veilig en prettig
kunnen leren en werken.”

Drs. Rinda den Besten,
voorzitter PO-Raad

