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Gezondheidsbeleid 

(basis ‘ Actieplan ‘Op uw gezondheid II’ &  

Vlaamse Onderwijsraad) 
 

1. Visie 

   

In ‘Op uw gezondheid II’ wordt het accent gelegd op het welbevinden en de 

geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren. Bij de uitwerking werd er rekening 
gehouden met: 

● het advies van de VLOR van 26 maart 2009 over gezondheidsbevordering op 
school;  

● de aanbevelingen uit het onderzoek van de inspectie over gezondheids-

bevordering op school;  

● acties komende uit andere beleidsdomeinen die een mogelijke weerslag 

hebben op het gezondheidsbeleid in de scholen;  

● participatie van ouders en leerlingen en gelijke kansen;  

● de nieuwe vakoverschrijdende eindtermen op vlak van gezondheid;  

● de link naar de fysieke gezondheid.  
 

De brede definitie van gezondheid zoals geformuleerd door de Wereldgezondheids-
organisatie (de zgn. ‘definitie van Ottawa’) blijft de basis vormen voor het 
gezondheidsbeleid op onze school: gezondheid is niet alleen een afwezigheid van 
ziekte en handicap maar een staat van volledig fysiek, psychisch en sociaal 

welbevinden.  

Welbevinden is als begrip nauw verbonden met gezondheid.  
Het objectieve welbevinden heeft betrekking op onder andere de mentale en fysieke 

gezondheid van een individu, terwijl het subjectieve welbevinden zich vooral situeert 
op psychodynamische en persoonlijke factoren.  

Campus Kompas Middenschool heeft aandacht voor zowel de objectieve toestand 
als de subjectieve beleving van gezondheid, de psychische als de lichamelijke 
dimensie van gezondheid en de onderlinge verwevenheid ervan.  

Onze school beoogt veranderingen door gezondheidseducatie, het nemen van 
structurele maatregelen en afspraken. Er is ook oog voor het detecteren en het 

begeleiden van problemen. Via een aangepaste ruimtelijke en logistieke organisatie 
tot een gezond en veilig gedrag, zal het welbevinden van de leerlingen verhogen, wat 
op zijn beurt gezondheidsbevorderend werkt.  
 

Ons gezondheidsbeleid sluit aan op een aantal bestaande decretale verplichtingen 
die scholen hebben in het licht van hun verantwoordelijkheid om kwaliteitsvol 
onderwijs te realiseren (cfr. nieuwe kwaliteitsdecreet).  
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Onze school wenst dat de leerlingen zich niet enkel op cognitief gebied ontplooien,  

maar dat zij zich ook goed in hun vel voelen. Wij denken dat de slogan “Een  
gezonde geest, in een gezond lichaam”  geen holle slogan mag zijn, maar een  

leidraad gedurende het gehele schooljaar.  

Ons gezondheidsbeleid richt zich dan ook niet alleen naar de fysische maar ook  
naar de psychische en sociale gezondheidstoestand van de leerlingen. 
 

Het belang van participatie van alle schoolactoren 

Participatie en samenwerking van leraren, ouders en leerlingen staan centraal in de 

aanpak van gezondheidsbevordering op onze school. Het welbevinden van alle 
leerlingen op school gaat hand in hand met de mate waarmee de leerlingen en hun 
ouders aan het beleid kunnen participeren. Simultane acties op het niveau van de 

klas, de school en de omgeving zorgen voor een geïntegreerd gezondheidsbeleid. 
Ook goede afspraken tussen school en CLB maken hier deel van uit.  

Er wordt de nodige aandacht besteed aan de responsabilisering van de ouders. De 
gezondheid van onze jongeren is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen school 
en gezin.  

Voor beide groepen, leerlingen en ouders, is het belangrijk dat ze niet alleen 
inspraak (medezeggenschap) maar ook ‘mede-eigenaarschap’ ontwikkelen t.a.v. het 

gezondheidsbeleid op school.  
 

2. Doelstelling 

 

2.1.  Algemeen 
 

● De gezondheid bevorderen, beschermen of behouden door die initiatieven te 

ondersteunen die individuen en groepen in staat stellen om de factoren van 
hun gezondheid te beïnvloeden.  

● Elke leerling komt graag naar school (algemeen welbevinden). 
● Elke leerling heeft oog voor gezonde voedingsgewoontes (fysische toestand). 
● Elke leerling beweegt genoeg op school (fysische toestand). 

● Elke leerling kan overweg met zijn/haar emotionele toestand (psychische en 
sociale toestand). 

  
2.2.  VOET@2010 
 

Stam 
 

De leerlingen 

4. blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven 

5. houden rekening met de situatie en met opvattingen en emoties van anderen 

9. zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden 

12. zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken 

16. houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving 
en wereld 

20. nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen 
en in de samenleving 

27. dragen zorg voor de toekomst van zichzelf en de ander 
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Contexten 

 

CONTEXT 1 lichamelijke gezondheid en veiligheid 

De leerlingen 

1. verzorgen en gedragen zich hygiënisch (persoonlijke en omgevingshygiëne) 

2. leren het eigen lichaam kennen en reageren adequaat op lichaamssignalen 
3. vinden het evenwicht tussen werk, ontspanning, rust en beweging 

4. nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan 
5. maken gezonde keuzes in hun dagelijkse voeding 
6. hanteren richtlijnen voor het hygiënische omgaan met voeding 

7. nemen dagelijks tijd voor lichaamsbeweging 
8. schatten de risico’s en gevolgen in bij het gebruik van genotsmiddelen en 

medicijnen en reageren assertief in aanbodsituaties 
9. nemen voorzorgsmaatregelen tegen risicovol lichamelijk contact 
10. participeren aan gezondheids- en veiligheidsbeleid op school 

15.  beseffen dat maatschappelijke fenomenen een impact hebben op veiligheid en 
gezondheid 

 
CONTEXT 2 mentale ontwikkeling  

De leerlingen 

1. gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties 

2. gaan gepast om met vreugde, verdriet, angst, boosheid, verlies en rouw 
3. erkennen probleemsituatie en vragen, accepteren en bieden hulp 
4. aanvaarden en verwerken hun seksuele ontwikkeling en veranderingen in de 

puberteit 
5. kunnen zich uiten over en gaan respectvol om met vriendschap, verleifdheid, 

seksuele identiteit en geaardheid, seksuele gevoelens en gedrag 
6. stellen zich weerbaar op 
7. gebruiken beeld, muziek, beweging, drama of media om zichzelf uit te drukken 

8. herkennen de impact van cultuur- en kunstbeleving op het eigen gevoelsleven 
en gedrag en dat van anderen 

 
CONTEXT 3 sociorelationele ontwikkeling 

De leerlingen 

1. kunnen een relatie opbouwen, onderhouden en beëindigen 

2. erkennen het bestaan van gezagsverhoudingen en het belang van 
gelijkwaardigheid, afspraken en regels in relaties 

3. accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen 

een relatie 
7. bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van 

samenlevingsvormen, veilig vrijen, gezinsplanning, zwangerschap en 
zwangerschapsafbreking 

8. uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en 

stellen en aanvaarden hierin grenzen 
 
 

3. Actieplan 
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3.1. Voeding 
 

Schoolrestaurant 
 

Campus Kompas werkt samen met een traiteur voor het aanbieden van warme 
maaltijden en broodjes. Samen wordt er gezocht naar een gulden middenweg tussen 

het economische principe van vraag en aanbod en gezonde voeding.  
Toch blijft het een werkpunt om de maaltijden van het schoolrestaurant beter – 

gezonder – aan te bieden. 
Èen warme maaltijd bestaat uit: groentesoep – hoofdschotel – dessert (wisselend 
fruit – melkproduct – koek). 
 

In het schoolrestaurant worden de leerlingen dagelijks geconfronteerd met het ruime 
aanbod in de automaten. Toch wordt er aandacht besteed aan het aanbod van deze 
automaten. 

De frisdrankautomaten bieden eerst (en met meerdere opties) water aan en dan pas 
suikerhoudende frisdranken.  

De snackautomaat bevat enkel melkproducten. 
 

Aan tafel is er gratis drinkwater ter beschikking, om de leerlingen er toe aan te zetten 
minder suikerhoudende frisdranken te drinken.  

Het gebruik van de drinkfonteintjes verminderd ook de afvalberg van lege blikjes. 
 

Tijdens de lessen 
 

Tijdens de lessen Voeding, Verzorging, Natuurwetenschappen, Techniek, Handel, 

… wordt er veel aandacht besteed aan een evenwichtige en gezonde 

voedingkeuze. 
 

Concrete uitwerking: zie leerplan, lesinhoud en jaarvorderingsplan 
 

Projecten 
 

Het Tutti-frutti project is al enkele jaren lopend, zodat de leerling die het wenst elke  

week één stuk fruit krijgt. 
 

Ook andere projecten kunnen tijdens een schooljaar uitgewerkt worden. 
 

Concrete uitwerking projecten: zie projectenmap en jaarkalender 
 

3.2. Sport 
 

Sport op school 
 

Campus Kompas is ruime groene campus waar de leerlingen tijdens pauzes kunnen 

bewegen en sporten, er is o.a. een multi sportterrein aanwezig. 
 

De leerlingenraad organiseert een paar keer per jaar een sport- en spelweek 

waarbij 
er tijdens de pauzes georganiseerd aan sport kan worden gedaan. 
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Er wordt jaarlijks minium 1x een sportdag georganiseerd met een aanbod van niet 

frequente sporten (o.a. schermen, air-track, judo, boogschieten, …). De school 
neemt ook jaarlijks deel van de Olympicmoves van Coca-Cola. 
 
Aanbod sport buiten schoolverband 

 

In samenwerking met de gemeente Wetteren en de provincie Oost-Vlaanderen is er 
tevens een stimulans om zich tegen een voordelig tarief lid te laten maken van 

een sportclub of om op zelfstandige basis aan sport te beginnen doen. 
 

Onze school neemt ook deel aan interscolaire sportevenementen (vb. scholenloop  

gemeente Wetteren, scholenloop vrije school Mariagaard, mini-voetbal toernooi, 

rugby toernooi, e.d.). Leerlingen kunnen hieraan deelnemen op vrijwillige basis. 
 

Extra muros activiteiten 
 

Tijdens de kennismakingstweedaagse voor de eerstejaars ligt de nadruk ook op  

beweging. 
 
 

3.3. Welbevinden 
 

Leren Leren 
 

De leerlingen leren het eigen leerproces te organiseren en te reguleren, zowel 

individueel als in groepen. Er wordt de bekwaamheid aangeleerd om effectief 
zijn/haar tijd te beheren, problemen op te lossen, nieuwe kennis te verwerven, 
verwerken, evalueren en assimileren, en nieuwe kennis en vaardigheden toe te 

passen in uiteenlopende contexten thuis, op het werk, en in opleiding en training. 
Leren leren leert omgaan met o.a. moeilijkheden en stress. 

Een efficiënte begeleiding en ondersteuning van leerlingen bij hun schoolse taken 
leidt ertoe dat leerlingen zich goed voelen op school en laat hun zelfvertrouwen 

groeien. 
 

Projecten 
 

Jaarlijks worden er projecten georganiseerd voor zowel leerlingen 1ste jaar als 2de  

jaar rond volgende thema’s: middelenpreventie, EHBO, respect (pesten), rouwen, 
verkeer, ... 
  

Concrete uitwerking projecten: zie projectenmap en jaarkalender 
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Huiswerk 

 

Onze school streeft ernaar om geen onnodig huiswerk aan de leerlingen te geven. 
Naast het leren van hun lessen vinden wij dat de leerlingen ook nog tijd moeten 

hebben om zich te kunnen ontspannen door lid te zijn van een sportclub, 

jeugdbeweging, muziek- en tekenschool,… . 
 

Seksuele voorlichting 
 

In de lessen Verzorging, Natuurwetenschappen en Levensbeschouwelijke vakken 

wordt er aandacht besteed aan de lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit. 
Ook de emotionele veranderingen komen aan bod. 

Dit onderwerp kan ook opgenomen worden in een project. 
 

Concrete uitwerking: zie leerplan, lesinhoud en jaarvorderingsplan of ingeval van 

project – zie projectenmap en jaarkalender. 
 
Middelenpreventie 

 

Tijdens de lessen Verzorging, Natuurwetenschappen, Levensbeschouwelijk vakken, 
… worden de leerlingen gewezen op het gevaar van verslavingen (roken, drugs, 

gamen, gokken, …).  
De mogelijke gezondheidsrisico’s alsmede het verslavingsaspect worden uitgebreid 
behandeld. Daarnaast wordt er ook de aandacht op gevestigd dat verslaving een 

grote impact kan hebben op het te besteden budget. 
 

Jaarlijks wordt er deelgenomen aan ‘Rookvrije klassen’, waarbij de leerlingen van het 
2de jaar meedoen aan het creatieve luik van de wedstrijd. 

Er werd al gerapt, gefilmd, flashmob, … Dit project wordt gecoördineerd door de 
leerkrachten LBV. 
 

Concrete uitwerking: zie leerplan, lesinhoud en jaarvorderingsplan 
 

Hygiëne-veiligheid 
 

Veiligheid is een thema dat in alle praktijklessen aan bod komt.  
TV/PV vakken en Natuurwetenschappen: de veiligheidsafspraken in labo en 

praktijklokalen is opgenomen in de afsprakennota en dienen strikt gevolgd te worden. 
De veiligheidsvoorschriften komen bij elk gebruik van een werktuig aan bod.  

De leerlingen worden telkens gewezen op het mogelijke gevaar van de gebruikte 
instrumenten of de gevaren bij het gebruiken van sommige producten. 
 

Hygiëne is vooral belangrijk tijdens de lessen voeding/verzorging, techniek, 

elektriciteit/hout.  

De leerkrachten LO zien er ook op toe dat de turnkledij van de leerlingen op 
regelmatige tijdstippen gewassen wordt. Voor LO zijn er ook specifieke richtlijnen 

opgenomen in de afsprakennota. 
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EHBO 

 

Elk schooljaar wordt er een themavoormiddag rond EHBO georganiseerd. Tijdens  

deze themadag krijgen de leerlingen les over de eenvoudigste principes van het 

toedienen van de eerste hulp. Daarnaast krijgen de leerlingen nog les over het 
toedienen van de eerste hulp bij mogelijke ongevallen tijdens de praktijklessen 

(brand-en snijwonden, …). Ook de automatische externe defribilator die op school 

aanwezig is komt aan bod. 
 

Concrete uitwerking projecten: zie projectenmap en jaarkalender 
 

Ergonomie 

 

Omdat de leerlingen op een dag veel op een stoel moeten zitten, waken alle 
leerkrachten over een goede zithouding tijdens de les.  
 

Technische en praktijkvakken vragen soms een andere houding dan een zithouding. 

Tijdens de lessen Techniek, Voeding, Verzorging, Dactylografie, Elektriciteit, Hout, 
Lichamelijke Opvoeding, Muziek en Plastische Opvoeding wordt de vakgebonden 
ergonomie aangebracht als onderdeel van het leerplan. 
 

Leren Leren: er wordt ook zorg besteed aan de soms te zware boekentassen die de 
leerlingen meedragen.  
 

Concrete uitwerking: zie leerplan, lesinhoud en jaarvorderingsplan 
 

3.4. Infrastructuur 
 

Onze school doet inspanningen om tegemoet te komen aan de wettelijke 
verplichtingen op het vlak van schoolinfrastructuur die de gezondheid bevorderen:  

de hygiëne, de verlichting, de verluchting van klaslokalen, aangename leslokalen met 
aandacht voor ruimte, licht, geluid en materiaal, de kwaliteit van schoolmaaltijden, de 
veiligheid van speelplaatsen en werkplaatsen, de sanitaire voorzieningen, de 

verwarming van klaslokalen ...  
 

Drinkfonteintjes 
 

Om de leerlingen er toe aan te zetten om minder suikerhoudende frisdranken te 

drinken staan er op de overdekte speelplaats drinkfonteintjes. 
Op deze manier hebben alle leerlingen tijdens elke pauze gratis drinkwater ter 

beschikking. 
Het gebruik van de drinkfonteintjes verminderd ook de afvalberg van lege blikjes. 
 

Afvalbeleid 

 

In elk leslokaal staan er gescheiden afvalbakjes om papier en ander afval van elkaar 

te scheiden. Ook op de speelplaats staan er voldoende vuilbakken en 

afvalcontainers om het afval (gescheiden) in te deponeren. 
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Gezonde klaslucht 
 

Om de leerlingen alert te houden tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan 
het CO2-gehalte, de warmte en de vochtigheid in een klaslokaal. 

Leerkrachten krijgen op regelmatige basis enkele tips: 
1. draai de verwarming uit en zet het raam min 10 cm open tijdens de speeltijd. 

Zo wordt de lucht ververst en komt de temperatuur en de vochtigheid op peil. 

2. verlucht bepaalde lokalen extra o.a. werkatelier, didactische keuken, 
computerklas, PO-klas, … 

3. ventileer en verlucht de toiletten voldoende. Zorg dat leerlingen niet blijven 
rondhangen in de toiletten. 

 
 
 


