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Inleiding

In dit beleidsstuk beschrijven we hoe wij omgaan met voeding en hoe de school ervoor zorgt dat de
leerlingen de gezonde keuze kunnen maken. Ook kunt u lezen hoe wij de ouders betrekken binnen
dit proces. Verder leest u hieronder de visie en de missie van het Orion college. Deze zijn ook te
vinden in het Schoolplan 2019-2023. Daarna wordt beschreven welke activiteiten we jaarlijks
ondernemen om dit thema actueel te houden bij zowel de leerlingen als de ouders.

Missie

Orion College Noord is een school voor leerlingen van 12-20 jaar die aangewezen zijn op voortgezet
speciaal onderwijs. De aandacht is gericht op de ondersteuningsbehoeften die zij hebben als gevolg
van een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomstige gedrags- en/of psychische
problematieken. Wij bieden onderwijs binnen een veilig schoolklimaat, dat aansluit bij de cognitieve
en praktische vaardigheden onze leerlingen. Het aangeboden onderwijs draagt bij aan de algehele
ontwikkeling van de leerling. Hierin is expliciet aandacht voor de zelfredzaamheid, het eigenaarschap
en de communicatieve vaardigheden. Goed partnerschap met de ouders en de verschillende
ketenpartners zijn hiervoor essentieel. In goede afstemming werken wij samen aan maximale
opbrengsten voor iedere leerling. Dit met doel om onze leerlingen, zo goed als mogelijk, deel te laten
nemen aan de maatschappij.

Visie
Algemeen

Om de hierboven beschreven missie te volbrengen, is de visie van Orion College Noord ontwikkeld.
Deze visie is opgedeeld in drie verschillende aandachtsgebieden die leidend zijn voor het handelen
binnen onze school. Het team van het Orion College Noord streeft naar een passende uitstroom voor
elke leerling, waarbij de kernwaarden respect, succesvol en verantwoordelijkheid centraal staan. Om
de zelfredzaamheid, het eigenaarschap en de communicatieve vaardigheden van de leerling te
bevorderen hebben we ons onderwijsaanbod doelgericht en planmatig ingericht. Wij zetten ICT in als
hulpmiddel ondersteunend aan ons aanbod.

Onderwijs en leren

In ons onderwijsaanbod is expliciet aandacht voor het ontwikkelen van ict-vaardigheden,
werknemersvaardigheden, sociale en maatschappelijk competenties, mediawijsheid en zinvolle
vrijetijdsbesteding. Om het eigenaarschap van de leerling te vergroten wordt door het voeren van
coachingsgesprekken ingezet op het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van reflectie,
plannen en organiseren. Bij het aanbieden van het onderwijsaanbod ligt de nadruk op het leren door
te doen (voor-, nadoen) en het toepassen in de praktijk. Om een duurzame ontwikkeling van de
leerling te waarborgen zorgen wij voor een ononderbroken leerproces.

Schoolklimaat

Binnen onze school is een veilig en positief schoolklimaat de basis om tot leren en ontwikkelen te
komen. Het schoolklimaat wordt herhaaldelijk gemeten gedurende een schooljaar. Om dit veilige en
positieve schoolklimaat te bewerkstelligen, zorgen wij er allereerst voor dat iedere leerling zich
gehoord en gezien voelt. Dit doen wij door schoolbreed te handelen vanuit het ‘Positive Behaviour
Support’-model, waarbij de kernwaarden respect, succesvol en verantwoordelijkheid centraal staan,
én door te handelen vanuit een traumasensitief gedachtegoed. Om een waardevolle bijdrage te
leveren aan de algehele ontwikkeling van de individuele leerling, wordt volop ingezet op
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talentontwikkeling en zitten sociaal-maatschappelijke thema’s in ons onderwijsaanbod verweven. Dit
zijn thema’s als pesten, omgaan met sociale media, weerbaarheid en het omgaan met emoties.

Partnerschap en maatschappelijke positionering

Om onze leerlingen te begeleiden naar een passende plek in de maatschappij is goed partnerschap
van essentieel belang. Hiertoe is ons interne netwerk zo georganiseerd dat eenieder vanuit de rol die
hij heeft de verantwoordelijkheid draagt voor een ononderbroken leerproces van de leerling. Vaste
(jeugd)zorgaanbieders in de school worden ingezet om maximaal tegemoet te komen aan de
intensieve ondersteuningsbehoeften die onze leerlingen hebben. Wij werken zoveel als mogelijk
vanuit het één kind, één plan principe in samenwerking met de leerling, de ouders en ketenpartners.
Hier vindt een duidelijke afstemming plaats met alle betrokkenen rondom de leerling. Om onze
bijdrage te leveren aan passend onderwijs voor iedere leerling onderhoudt de school nauwe
contacten met relevante onderwijspartners.

Het Orion college Noord heeft een omgeving waar gezond eten belangrijk is, omdat dit bijdraagt aan
de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen/studenten.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond
is. Op onze school leren de leerlingen/studenten over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen
zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.
Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn
opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke.

Beleid op voeding

Gezonde school Lekker Fit

In dit beleidsstuk willen wij onder uw aandacht brengen wat wij als school verstaan onder gezonde
voeding en hoe wij hier als school mee omgaan. Dit document geeft u handvatten en concrete
voorbeelden over wat wij zien als gezonde voeding en toestaan binnen de school.
De Nederland statistieken tonen aan dat veel kinderen in Nederland overgewicht hebben. Ook op
onze school zien wij deze trend ontwikkelen. Het valt ons op dat de meeste leerlingen erg dik zijn
(geworden). Uit onderzoek is gebleken dat overgewicht op jonge leeftijd de kans vergroot op
overgewicht tijdens de volwassenheid. Wat ook al jarenlang gebeurt op scholen bij kinderen met
overgewicht, wat wij niet tolereren, is pestgedrag vanuit andere leerlingen. Wij zien het daarom ook
als plicht een goed voorbeeld te stellen voor onze leerlingen preventief te handelen.

Onze curriculum

Binnen ons curriculum nemen wij ook gezonde voeding op.Dit doen wij onder andere door:

● Er is minimaal 2 per week alle leerlingen gymnastieklessen.

● Het deelnemen aan de zwemlessen voor leerlingen die nog geen diploma hebben

● Het organiseren van jaarlijkse sportdagen voor de leerlingen

● Het deelnemen aan schoolfruit

● Het deelnemen aan het nationaal schoolontbijt

● Voor elke vakantie wordt er in de kantine het schoolontbijt georganiseerd. Per ontbijt is een

groep verantwoordelijk voor een presentatie over het belang van het ontbijt.

● Organiseren van de gezonde schoolweken waarbij ook externe partijen deelnemen (zoals de

gemeente, Prisma en MEE)

http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
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● Verlengde schooldagen met extra gymnastiek en danslessen

● Aanbieden van extra lessen binnen het normale lesprogramma. Tijdens deze lessen besteden

wij extra tijd aan gezonde voeding.

● Minimaal één keer per week extra aandacht besteden in de les aan voeding

● Het organiseren van Thee-middagen/koffieochtenden voor ouders met als thema voeding en

het doel het ouders inzicht te geven in de schijf van vijf.

● Het zichtbaar ophangen van posters met de schijf van vijf

● Elk jaar organiseren wij een voedingsweek en besteden extra aandacht aan alcoholgebruik.

● In de praktijk betekent dit dat de horeca docent recepten voorbereid die gestoeld zijn op

aanleren van en het bereiden van gezonde voeding. Dit is de fittraining verzorgd door

Stichting MEE

Kantine

Wij richten onze kantine in volgens de richtlijnen van de gezondere schoolkantine van het

voedingscentrum. Zo is er een ruime keus aan gezonde broodjes en water is de logische dorstlesser.

Het water wordt nodigend opgesteld en leerlingen, mentoren en ouders mogen daar gebruik van

maken. Dit schooljaar werkt het Orion college met de richtlijnen van de gouden kantine en dat is 80%

uit betere keuze en 20% uitzondering.

Daarnaast doet de school mee aan het schoolfruit en wordt wekelijks schoolfruit aangeleverd. Elke

groep beschikt over een fruitmand waar het fruit uitdagend wordt opgesteld en wordt samen met de

leerlingen genuttigd. Dit stimuleert het fruit eten bij leerlingen.

Om de kantine op lange termijn gezond te houden,  nemen wij  jaarlijks de Kantinescan af.

Met ons beleidsplan trachten wij ouders, verzorgers en ook het team richtlijnen geven hoe wij

omgaan met voeding binnen de school. Hieronder treft u een overzicht van de normen die wij

hanteren voor de lunch/tussendoor en verjaardagen met betrekking tot gezonde voeding.

Deze voeding is algemeen en op elke leerling van toepassing en uiteraard kan in overleg met de

mentor, en na goedkeuring, altijd een ander voedingsmiddel worden meegegeven aan de leerling

bijvoorbeeld met verjaardagen.

Voorbeelden van verantwoorde producten bij lunch of feesten

Tussendoor

Fruit: mandarijn, banaan, appel, komkommer, cherrytomaat en radijs.
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Geschikte hapjes voor tussendoor: Evergreen of Sultana, een rijstwafel, meergranen of popcorn

wafel, mini krentenbol, eierkoek, soepstengel.

Geschikte dranken en klein hapje

Halfvolle of magere melkproducten

Halfvolle magere yoghurtdrank of water

● Om 10.00 uur worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om een klein hapje te

nuttigen. Te denken valt aan een stuk fruit. Dit krijgen ze van de school of nemen het zelf

mee.

Lunch

● Een of twee snee bruin brood met gezond beleg (gezond beleg: kipfilet, kaas,  smeerkaas/

smeerworst, boterhamworst, pindakaas, appelstroop)

● Er moet wel brood worden meegegeven. Geen wit maar bruin brood.

Communicatie met ouders

Wij communiceren met ouders over deze thema’s tijdens de koffie of theemiddagen. Hier maken we

ouders bewust over gezonde en ongezonde voeding. Verder over traktatie bij verjaardagen of

partijtjes. Wij stimuleren gezonde traktatie fruit voorbeelden van traktaties zijn: een doosje rozijnen,

krakeling, popcorn, groentezakjes, kaas, stukjes komkommer, een tros druiven, mandarijnen versiert

als een muisje, fruitstokjes.

op www.gezondtrakteren.nl en www.voedingscentrum.nl

Bij signalen over obesitas wordt de schoolarts erbij betrokken.

Ambities

Het Orion college heeft een aantal ambities

● Jaarlijks behalen van de Gezonde Schoolkantine (de gouden schaal behalen.)

● Meer leerlingen na schooltijd op een sportvereniging  krijgen

● Continu het eetpatroon met leerlingen bespreken

http://www.gezondtrakteren.nl
http://www.voedingscentrum.nl

