Traktatiebeleid	
  
Sinds het voorjaar van 2012 hebben we afspraken met betrekking tot traktaties en uitdelen.
Ouders en school willen graag dat feestelijkheden gevierd worden en dat traktaties voor iedereen gezellig en
acceptabel zijn. We willen voorkomen dat traktaties te veel, te groot of te ongezond zijn en we willen ouders
tegemoetkomen hierbij.
In de ouderschoolkring van 7 maart 2012 zijn hierover afspraken gemaakt. In de ouderschoolkring van 27
februari 2013 zijn deze afspraken herijkt.
Traktaties door kinderen:
• één ding (dus één iets om te eten/drinken of één iets om te geven)
• eten/drinken is van biologische kwaliteit of bestaat uit fruit of groenten zonder toevoegingen
• geen speciale traktatie voor leerkrachten
• alleen bij bijzondere gelegenheden
• traktatie is voor de eigen groep, eventueel ook andere groep(en), maar niet apart voor leerkrachten
van andere groepen; kinderen mogen wel de groepen rond met een kaart, muts of ander feestelijk iets
(maar geen cadeautjes of eten)
• traktaties kunnen door de ouders/kinderen worden verzorgd of door de school/kinderen. Wij doen
hiertoe een keuzeaanbod dat vanzelfsprekend voldoet aan genoemde criteria (besluitvorming over
keuze t.z.t. door leerlingenschoolkring, nu door team)
Verzoek aan school om traktatie te verzorgen doen ouders door dit minimaal twee weken voor de
verjaardag van het kind door te geven aan de leerkracht (i.v.m. eventuele boodschappen en planning
van de voorbereiding)
• leerkrachten stellen het op prijs als ouders van tevoren melden wanneer en wat er wordt getrakteerd
zodat hiermee rekening kan worden gehouden in het dagprogramma
Hiermee hebben we eenduidige criteria die consistent zijn met ons algemene beleid*:
• gezond: met biologisch is alles gedekt voor wat betreft mogelijk ongewenste additieven, fabricage en
productiewijze en fruit/groenten zijn voor iedereen acceptabel
• niet-competitief: met één traktatie wordt voorkomen dat er tegen elkaar wordt opgebokst en er wordt
geen onderscheid gemaakt tussen mensen (de juf wel, de kinderen niet of varianten daarvan)
• toegankelijk voor iedereen: alle kinderen kunnen trakteren, ook als ouders/verzorgers om wat voor
reden dan ook dit niet zelf verzorgen
Traktaties door school:
• er wordt alleen getrakteerd bij bijzondere gelegenheden
* De keuze voor de manier waarop wij om (willen) gaan met eten en drinken vloeit voort uit onze visie 'de school
bereidt leerlingen voor op burgerschap. Op een autonome deelname aan de samenleving: zelfstandig en
verantwoordelijk voor zichzelf, de ander en het andere'.
Het gaat daarbij om gezondheid, respect voor dier, natuur en milieu en gezamenlijkheid.
We (school en ouders) hebben hier een duidelijke en concrete invulling aan gegeven:
• eten en drinken doen we gezamenlijk
• de school voorziet in het eten en drinken
• de producten zijn biologisch
• de kosten voor ouders voor eten en drinken en 'overblijf' zijn ruim beneden de kostprijs
Ouders worden voorgelicht via email, ouderbouwkringen en schoolgids.

