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De kantine van locatie Harm Smeenge (RSG Wolfsbos, VMBO school) heeft een omgeving waar 
gezond eten gemakkelijk verkrijgbaar is omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl 
van onze leerlingen. 
 
Harm Smeenge werkt al geruime tijd aan een gezond en gevarieerd aanbod in de schoolkantine en 

dat is in 2016 beloond met de Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum! Onze ambitie is om in 

aanmerking te komen voor de Gouden Schoolkantine Schaal.  

Gouden kantine houdt in: 

- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere 

keuzes. 

- We bieden groente en fruit aan. 

- De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om betere keuze te maken. 

De schoolkantine ligt centraal in het schoolgebouw. De balieverkoop vindt plaats tijdens de pauzes 

en wordt verzorgd door leerlingen (onder begeleiding), die ook de producten bereiden. 

Het aanbod bestaat dagelijks uit o.a. broodjes gezond, tosti, belegd broodje en verder zijn zuivel en 

vers fruit verkrijgbaar.  

Om de verkoop van gezonde producten te stimuleren worden deze tegen kostprijs, of zelfs 

daaronder, verkocht. De wat minder gezonde snacks zijn daarentegen wat duurder. 

Verder is alles aanwezig wat je in een moderne schoolkantine verwacht, dus ook frisdrankautomaten 
en snoepautomaten. De samenstelling van het assortiment in onze automaten is geïnspireerd op de 
richtlijnen van het Handvest ‘Gezonder Voedingsaanbod op Scholen’. 
   
Ook beschikt de kantine over een watertapmachine, een automaat waar kosteloos een flesje 
gezuiverd, gekoeld water kan worden getapt. 
 
Wij vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten 
gezond is. 
  
Om deze reden werken wij op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines, die zijn 
opgesteld door het Voedingscentrum. (zie gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl). Wij maken 
hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.     
 
 
Mocht u nog vragen hebben over de Gezonde Schoolkantine neemt u dan contact met ons op. 

 
 


