
Traktatiebeleid. 
De verjaardag is voor een kind een van de hoogtepunten in het jaar. 
Het uitdelen van een leuke/lekkere traktatie op school hoort hier natuurlijk bij. 
Het is toch geweldig als je klasgenoten jou en je traktatie waarderen! 
 
Op school hebben wij te maken met heel veel ouders, die allemaal een visie 
hebben over wat een goede traktatie is. De ene ouder vindt het uitdelen van 
een Mars een goede zaak, een ander vindt dit onverantwoord en wil niet dat 
zijn of haar zoon hierop getrakteerd wordt, omdat dit slecht is voor het gebit. 
En wat dacht u van het frikandelbroodje dat warm op school wordt gebracht 
en waar de kinderen lekker van smullen, maar dat ook als ‘te vet’ kan 
worden beschouwd. 
 
Als school is het lastig om op de stoel van ouders te gaan zitten. Wie zijn wij 
dat wij bepalen wat uw kind wel of niet mag trakteren? Aan de andere kant 
gebeurt het trakteren wel binnen de tijd dat uw kinderen aan ons zijn 
toevertrouwd! 
Wij vinden dat trakteren een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van school 
en ouders en hebben in de afgelopen periode met onze 
medezeggenschapsraad over het trakteren gesproken. Informatie van GGD, 
Voedingscentrum en tandartsen hebben wij in ons overleg meegenomen.  
Om duidelijkheid in de regels m.b.t. trakteren te krijgen en vooral alle kinderen 
een leuke verjaardag op school te verschaffen, zijn de volgende afspraken 
gemaakt, waarbij we ons realiseren dat wij het niet iedereen naar de zin 
kunnen maken. 

-‐ Trakteren gebeurt rondom het tijdstip waarop de kinderen hun 
pauzehapje/drankje nemen. Er is dan sprake van 1 
‘tussendoormoment.’ 

-‐ Er mag getrakteerd worden op een kleine zoete traktatie (geen lollies), 
een kleine hartige traktatie of een klein cadeautje (bellenblaas, pen 
o.i.d.) 

-‐ Leerkrachten krijgen dezelfde traktatie als de leerlingen. 
-‐ Bij een, naar de mening van de klassenleerkracht, te grote traktatie 

mogen de kinderen deze traktatie niet op school opeten, maar wel 
mee naar huis nemen. Dan kunnen de ouders bepalen of en wanneer 
deze opgegeten mag worden. 

-‐ De kinderen van groep 1 t/m 2 trakteren:  -  de kinderen uit de eigen  
   groep 
-  de leerkrachten van de   
    benedenverdieping van  
    het  hoofdgebouw  
   (ongeveer 6) 

-‐ De kinderen van groep 3 en 4 trakteren:    -  de kinderen uit de eigen  
   groep 
-  de leerkrachten van de   
   van het hoofdgebouw   
   (ongeveer 10) 

-‐ De kinderen van groep 5 t/m 8 trakteren: -  de kinderen uit de eigen  
   groep 
-  de leerkrachten van het  
   gerechtsgebouw + unit    
  (ongeveer 8) 


