
                                                                               

PERSBERICHT                                                                  

                                                                                   

Heerlen, 26 maart 2015 

Onderwerp: Vignet Gezonde school 

Opening nieuwe speelplaats en bekendmaking toekenning Vignet 

Gezonde School op donderdag 26 maart om 9.45 uur in het 

bijzijn van INNOVO voorzitter Bert Nelissen en wethouder Jordy 

Clemens 

 

Basisschool Eikenderveld is gezond! 

Basisschool Eikenderveld heeft als eerste Heerlense school het landelijke vignet Gezonde 

School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel 

werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Met het 

vignet wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de gezondheid van 

leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Op dit moment is basisschool Eikenderveld   

druk bezig een tweede vignet te behalen nl. het vignet Sport en beweging. Hiervoor werd 

onlangs de belijning op de speelplaats aangebracht door de Johan Cruyff Foundation. Met 

de steun Bewonersraad Eikenderveld heeft de school een prachtige nieuwe speelplaats 

aangelegd. 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder 

schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt bs. Eikenderveld voor actieve en gezonde leerlingen, 

een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en 

sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het thema sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Hiervoor worden verschillende activiteiten ingezet zoals: PBS, Meidenvenijn en Rots en water en 

vindt er jarenlang structureel overleg plaats met de GGD.  

PBS is een schoolbrede aanpak van het benoemen en belonen van gewenst gedrag. 

 

Directie en team van basisschool Eikenderveld zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu 

hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien 

dat onze school een gezonde school is!” 

 

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer 

weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

 

http://www.gezondeschool.nl/

