Resultaten bijeenkomst gebruikerspanel Gezonde School
Het gebruikerspanel Gezonde School levert informatie over de wensen en behoeften
van professionals op school. In november 2017 kwam het gebruikerspanel een eerste
keer bijeen. De belangrijkste resultaten staan hieronder weergegeven.
Over de aanwezigen vanuit het gebruikerspanel
9 onderwijsprofessionals hadden zich aangemeld voor de bijeenkomst; po (1), sbo (1), vo (5),
vso (1), mbo (1). Allen werken aan gezondheid op school.

Communicatie Gezonde School
De deelnemers zijn op diverse manieren bekend geraakt met Gezonde School. We
vroegen hen waar zij aan denken bij een Gezonde School. Hierop wordt geantwoord: een
prettige en veilige sfeer op school waar aandacht is voor bewustwording en vorming.
Vervolgens stelden we de vraag: 'Hoe kunnen nog meer scholen bekend worden met Gezonde
School?'. Hierop wordt communicatie via de GGD, Gezonde School-adviseurs en de
wijk/stad/provincie genoemd, maar ook het betrekken van cateraars en het koppelen van
Gezonde School aan het curriculum.

Ouderbetrokkenheid

Website Gezonde School

Om ouderbetrokkenheid te bevorderen, biedt
Gezonde School het volgende stappenplan:
1. Leg contact met ouders
2. Maak ouder bewust
3. Ondersteun ouders
4. Werk samen
5. Onderhoud de relatie

In 2017 voerden we een gebruikersonderzoek
uit naar de website Gezondeschool.nl. Uit dit
onderzoek blijkt dat de website wordt
gewaardeerd met een 7,5.

We vroegen het panel:
- Hoe betrekken jullie ouders bij een gezonde
leefstijl op school?
- Wat hebben jullie nodig om met de bovenstaande
stappen te (gaan) werken?
Een greep uit de belangrijkste bevindingen en tips:
• Koppel een bijeenkomst aan een
docentenspreekuur of een kennismaking met
de school (brugklas vo). Als ouders het eigen
belang of belang van het kind inzien, dan komen
ze graag naar bijeenkomsten.
• Maak ouders (probleem)eigenaar, laat hen of de
OR bv. meehelpen in de kantine.
• Zet actieve ouders in als ‘vrijwilliger’ om andere
ouders te betrekken en de relatie met ouders te
versterken.
• Richt mentorgesprekken anders in. Laat
leerlingen zelf vertellen over hoe het met ze gaat
en start zo het gesprek over gedrag. Zo kan je een
mooie koppeling naar gezonde leefstijl maken.

Uiteraard kwamen ook een aantal
aanbevelingen naar voren. Eén daarvan gaat
over de ingang van de website direct te laten
aansluiten bij de verschillende
onderwijstypes.
N.a.v. de bovenstaande aanbevelingen zijn
twee nieuwe schetsen voor de homepage
gemaakt. Deze schetsen legden we voor aan
het gebruikerspanel. Het panel heeft de
voorkeur voor een rustige homepage , niet
teveel tekst en doorklikopties. Een directe knop
naar po, vo en mbo wordt als zeer waardevol
ervaren. Een ander belangrijk punt dat wordt
genoemd is dat de foto's aantrekkelijk moeten
zijn voor zowel po, vo als mbo.
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