
Bso Partou Theresialaan 
 
Vanaf 2017 zijn we binnen Partou gestart met het nieuwe voedingsbeleid. 
Ons voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen Schijf van Vijf van het 
Voedingscentrum. Wij vinden het belangrijk om  kinderen gezonde voeding 
te bieden en zo positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Wij bieden 
daarom voornamelijk producten aan uit de Schijf van Vijf. 
 
De Schijf van Vijf bestaat uit 5 vakken, met in elk vak andere type producten. De producten die in 
Schijf van Vijf staan zijn volgens de laatste wetenschappelijke inzichten goed voor je lichaam. Als je 
eet volgens de Schijf van Vijf krijg je daarnaast voldoende mineralen, vitamines, eiwitten, 
koolhydraten, vetten en vezels binnen. Het voedingscentrum adviseert om elke dag een bepaalde 
hoeveelheid te eten uit elk vak. Die aanbevolen hoeveelheden zijn per leeftijd en geslacht 
verschillend, omdat de ene persoon nu eenmaal iets meer nodig heeft dan de ander. Daarnaast geeft 
het Voedingscentrum het advies om binnen de verschillende vakken te variëren. 
  
Niet in de Schijf van Vijf: niet nodig of minder gezond 
Niet in de Schijf van Vijf staan producten: 

- met te veel zout, suiker, transvet of verzadigd vet of te weinig vezels. Denk aan roomboter, 
vet vlees, volle zuivelproducten, gezouten noten, witbrood en witte pasta. 

- met negatieve gezondheidseffecten als je er veel van neemt. Bijvoorbeeld vleeswaren, 
bewerkt vlees en dranken met veel suiker, zoals frisdrank en sap. 

- die niet bijdragen aan een gezonde voeding, zoals koek en snoep. 
  
De producten buiten de Schijf van Vijf verschillen sterk van elkaar. Er zijn daarom 2 categorieën 
bedacht: de dagkeuze en de weekkeuze. 

- Een dagkeuze is iets kleins: een klein koekje, wat vleeswaren of jam op brood, een waterijsje, 
een stukje chocolade of een eetlepel tomatenketchup (bijv. bij de tosti). 

- Een weekkeuze is wat groter: een croissant, een stuk taart, een zakje chips, een glas 
frisdrank, chocopasta op brood. 

Wij bieden op onze vestigingen alleen dagkeuzes aan. Weekkeuzes zijn geen onderdeel van ons 
aanbod. In de tabellen voor de verschillende leeftijden is ons aanbod verder uitgewerkt. 
  
Wij leren kinderen waarom gezond eten belangrijk is, door hierover te praten met de kinderen. We 
leggen uit waarom bepaalde producten beter met mate gegeten kunnen worden en dat het goed is 
gevarieerd te eten. 
 

Wij wensen alle kinderen, ouders en collega’s een leuke Carnaval en een fijne 
vakantie! 
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