Meer doen
met gezondheid
op school?

Vraag uiterlijk 16 maart 2015 extra ondersteuning aan
via Gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod!

Ronde 2015 - 2016

Meer doen met gezondheid op school? Vraag extra ondersteuning aan!
Wilt u meer doen aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij uw leerlingen of
studenten op school, maar ontbreekt het uw school aan tijd en middelen om hieraan
te werken? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 extra hulp aan om te
werken aan een gezonde leefstijl. Scholen kunnen kinderen en jongeren stimuleren
meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen. Scholen uit het
primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen kiezen uit:
• Gratis advies-op-maat van een Gezonde School-adviseur over passende
gezondheidsactiviteiten en maatregelen voor uw school.
• Een bijdrage in de kosten of extra hulp bij het uitvoeren van een Gezonde Schoolactiviteit op uw school. U kunt kiezen uit een menu met activiteiten rond thema’s
als voeding, alcohol of sociaal-emotionele ontwikkeling.
• Een vergoeding van taakuren van eigen medewerkers voor het maken of uitvoeren
van schoolgezondheidsbeleid. U kunt de vergoeding ook gebruiken om een vignet
Gezonde School aan te vragen. De vergoeding is niet bestemd voor het inkopen van
lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

Mee doen?
Ga naar Gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod voor meer informatie over het aanbod
en hoe u een aanvraag indient. Op deze site vindt u ook veel kennis en materialen om te
werken aan een Gezonde School. U kunt daar bijvoorbeeld de test ‘Hoe gezond is jouw
school?’ doen. Een prima eerste stap om te kijken hoe uw school werkt aan gezondheid.

Hulp nodig om een keuze te maken?
Heeft u vragen of wilt u overleggen om uw keuze beter te kunnen bepalen? Bel dan met
030-274 30 36 of mail naar gezondeschool@rivm.nl (met als onderwerp ‘ondersteuningsaanbod’). Ook adviseren wij u om contact op te nemen met uw regionale GGD. Zij zijn goed
op de hoogte en helpen u graag om de beste keuze te maken binnen het beschikbare aanbod.

Op de hoogte blijven?
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Volg ons op Twitter via @GezondeSchoolNL en schrijf u in voor de Nieuwsbrief Gezonde
School (zie Gezondeschool.nl).

De Onderwijsagenda Sport Bewegen en een
Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en
MBO Raad en het programma #Jeugdimpuls van
het RIVM Centrum Gezond Leven en partners
maken deze extra ondersteuning mogelijk.

Meer informatie?
RIVM Centrum Gezond Leven
Helpdesk Gezonde School
030-274 30 36
gezondeschool@rivm.nl
www.gezondeschool.nl

