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Trakteren op school 
 
Veel kinderen vieren hun verjaardag op school met een traktatie voor hun klasgenootjes.  
Trakteren mag, maar is natuurlijk niet verplicht. De jarige mag ook een aantal groepen langs met een 
verjaardagskaart, samen met 1 of 2 klasgenootjes. De leerkrachten schrijven dan een felicitatie op de 
kaart. Dat is ook het moment om eventueel te trakteren aan de leerkracht, maar ook dat is natuurlijk 
niet verplicht. De kinderen gaan niet alle groepen langs. Dit kost veel tijd en zorgt vaak voor onrust in 
de school. Daarom hanteren we het volgende ‘bezoekschema’: 
 

Kinderen uit de groepen: Mogen met hun kaart/traktatie naar de leerkrachten van: 
1-2 1-2 
3-4-5 3-4-5 
6-7-8 6-7-8 

 
Verder mogen de kinderen langs de directeur, conciërge, administratie, zorgleerkracht en intern 
begeleider. Als u ervoor kiest om uw kind ook iets mee te geven als traktatie voor de leerkrachten, 
houdt u er dan rekening mee dat u niet teveel meegeeft. De traktatie wordt in de groep van uw kind 
bewaard. Traktaties kunnen niet in de koelkast/vriezer worden bewaard. Daardoor kunnen  
bv. taarten en ijsjes niet als traktatie worden meegenomen naar school.  
 
Gezonde traktaties 
Als u ervoor kiest om uw kind te laten trakteren, stimuleren wij graag gezonde traktaties.  
Op www.gezondtrakteren.nl kunt u veel voorbeelden vinden van traktaties die leuk én gezond zijn.  
Ook bij een eventuele traktatie voor de leerkrachten heeft iets gezonds (en kleins) onze voorkeur.  
 
Wanneer eten de kinderen de traktatie op? 
Groente of fruit als traktatie mag tijdens de kleine pauze worden opgegeten. Mocht de traktatie 
minder gezond zijn, of niet om te eten (bv. een potloodje, gum enz.), wordt de traktatie mee naar 
huis gegeven, zodat u als ouder kunt beslissen wat er met de traktatie gebeurt.  
 
Less is more 
Een traktatie is een kleinigheidje voor de kinderen. De kracht zit in de eenvoud. Het gaat uiteindelijk 
om het vieren van een verjaardag, hét moment van aandacht voor de jarige. Voor dat fijne moment 
voor uw kind is een kleine traktatie al een groot feest en meer dan genoeg. Ook zonder traktatie 
wordt de verjaardag van uw kind natuurlijk feestelijk gevierd in de groep. 
 
 
 


