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Nederland wil een gezonder land worden. Samen met tientallen andere maatschappelijke
partijen heeft het onderwijsveld in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken om daar aan
bij te dragen. Scholen kunnen hierin een heel belangrijke rol spelen. Plannen voor het nieuwe
curriculum zijn erop gericht om sport, bewegen en gezondheid beter in te bouwen in de
schooldag. Laten we ons dagprogramma én schoolgebouw zo inrichten dat ze beweging
uitlokken. Dat maakt kinderen gezonder en het leren leuker en effectiever.
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“De Finse onderwijsresultaten zijn uitstekend. Dat
komt wellicht mede door de royale aandacht voor
bewegen en gezondheid.“
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