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Leidraad 
voor een glutenvrije start  
op de basisschool 
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Een nieuwe levensfase breekt aan. De grote vreugde van het kind over de eerste schooldag 
gaat vaak gepaard met de zorg van de ouders over het feit dat zij het glutenvrije dieet van hun 
kind niet langer volledig in eigen hand hebben. Kinderen leren meestal heel snel wat ze wel en 
niet mogen hebben. Buitenshuis echter krijgt uw kind met veel nieuwe situaties te maken.  
Dan is het belangrijk dat de verzorgers op de hoogte zijn van de glutenintolerantie van uw kind 
en dat u uw hulp aanbiedt. 

Met de onderstaande checklists biedt Schär u een kleine leidraad om voor u en uw kind het 
alledaagse leven op school te vergemakkelijken. Neem bijtijds contact op met de school, zodat 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers en eventueel keukenpersoneel zich op de nieuwe 
situatie kunnen voorbereiden. 

Aan het begin van groep 1, respectievelijk het schooljaar 
•  Gesprek met de groepsleerkracht 
•  Gesprek met het keukenpersoneel

Gedurende het schooljaar
•  Bij interesse: gesprek met het schoolteam en de ouders van klasgenoten
•  Informatieuitwisseling voor speciale gelegenheden
•  Gesprek voor schoolreisjes en uitstapjes (één of meer dagen)

Voorbereidend werk voor een glutenvrij begin 
van de schooljaren 

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de groepsleerkracht of pedagogische 
medewerker kort voor aanvang van het schooljaar/eerste dag groep 1. Misschien is het een goed 
idee om een glutenvrij hapje mee te brengen naar het gesprek. Zo breekt u meteen het ijs. 
Neem vooraf op uw gemak de checklist nog eens door.

Het is handig als u zelf met concrete oplossingen komt (informatiemateriaal, voorgekookt voed-
sel) om niet aangewezen te zijn op tijdrovende zoektochten naar oplossingen. Betrek uw kind 
zoveel mogelijk in de planning en voorbereidingen. Zo ontwikkelt het zelfverantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid en vertrouwen in het omgaan met glutenintolerantie.

De checklists op de volgende bladzijden dienen als een kleine leidraad tijdens het gesprek met 
de vaste contactpersonen op de basisschool. Meer informatiemateriaal voor u en om door te 
geven aan het schoolteam vindt u op www.schaer.com/familykit.

Wij wensen u heel veel succes!

Voorbereidingen

Leidraad met checklists 
voor ouders tijdens hun gesprekken 
met de basisschool en het keukenpersoneel

Mijn kind gaat naar
de basisschool
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Één- of meerdaagse schoolreisjes

Schoolreisjes zijn een uitdaging voor de glutenvrije voeding van uw kind. Vooral meerdaagse uitstapjes vereisen een goede  
planning. Het is handig om mogelijk zoveel vooraf te verduidelijken, te plannen en voor te bereiden, zodat uw kind zich tijdens de 
reis zo min mogelijk om zijn glutenvrije voedsel hoeft te bekommeren.
Het belangrijkste is dat u iedereen goed op het hart drukt dat de naleving van het glutenvrije dieet essentieel is om uw kind gezond 
te houden. Uitzonderingen zijn helaas niet toegestaan!

Praat van te voren met de meereizende leerkrachten en/of de begeleiders 
en belicht samen de volgende punten voor de reis:

Welke exacte route is voor het schoolreisje gepland? Welke voedselsituaties zijn voorzien? Hoe is het menuplan opgebouwd?

Is de kokkin/kok van de locatie bekend met glutenintolerantie? Is het mogelijk om van te voren persoonlijk contact op te nemen 
met de beheerder van de accommodatie?

Is het mogelijk om aan de begeleider of uw kind de basisregels voor de hygiëne voor de glutenvrije gerechten mee te geven of 
- beter nog - die vooraf naar het keukenpersoneel van de accommodatie te sturen, om misverstanden te voorkomen?

Is er plaats om eventueel de nodige voedselvoorraden mee te geven? Bespreek alle dagelijkse routines met uw kind. Verpak het 
eventueel vooraf bereide voedsel apart voor elke dag.

Is het mogelijk om enkele gerechten of bijgerechten voor iedereen glutenvrij te koken? Geef de leerkracht een lijst mee van 
toegestane, riskante en verboden levensmiddelen bij glutenintolerantie.

Heeft de accomodatie een keuken die uitgerust en geschikt is voor de bereiding van glutenvrije gerechten.

Het kan nuttig zijn om vóór het vertrek op bv. www.schaer.com informatie te verzamelen over bestaande verkooppunten met 
glutenvrije producten, en voor langere verblijven een boodschappenlijstje op te stellen om aan uw kind mee te geven.

Maak een lijst klaar met restaurants, pizzeria’s en ijssalons die glutenvrij voedsel bieden op de plaats van bestemming. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar www.glutenfreeroads.com. 

Wat te doen in noodgevallen: geef uw telefoonnummer door en leg de begeleiders uit welke symptomen uw kind bij inname 
van gluten vertoont.

De eerste keer is de inspanning ongetwijfeld groter, maar daarna bent u beter voorbereid  
en zal alles gladjes verlopen.

Als uw kind alleen op reis gaat

Wat is gluten, wat is glutenintolerantie? Informeer de leerkracht in het kort over glutenintolerantie en hoe gluten de gezond-
heid van uw kind beïnvloedt. Vermijd medische details. Het volstaat om het belang van strikte voedings- en gedragsregels 
te benadrukken. U merkt al snel of de leerkracht met het onderwerp vertrouwd is. Zorg ervoor dat u bij interesse achter-
grondinformatiemateriaal over glutenintolerantie bij de hand hebt.

Zo reageert mijn kind. Leg kort uit hoe gluten de gezondheid van uw kind beïnvloedt en wat ook bij de geringste hoeveel-
heid gluten de reacties al zijn. Laat voor noodgevallen de belangrijkste telefoonnummers achter.

Er is geen reden voor paniek. Benadruk, dat voor het welzijn van uw kind bepaalde gedrags- en voedingsregels gelden, die 
tijdens het dagelijkse leven op school strikt moeten worden nageleefd. Overhandig de brochure met de beknopte informatie 
en de folder met de belangrijkste hygiëneregels bij de omgang met glutenintolerantie. 

Er is geen behoefte aan medelijden. Leg de leerkracht uit dat er in de omgang met anderen geen bepaalde voorzorgsmaat-
regelen nodig zijn voor uw kind. Uw kind is namelijk niet “ziek”, maar moet alleen maar bepaalde voedingsmiddelen en pro-
ducten met glutenvrije producten vervangen.

Kruisbesmetting in de klas. Informeer het personeel dat gluten niet alleen voorkomt als kleefeiwit in bepaalde granen, maar 
ook als bindmiddel en additief in verschillende andere voedingsmiddelen. Door het strikt naleven van de hygiëneregels kan 
de kruisbesmetting met gluten echter worden vermeden. 

Hulp bij vragen. Neem de beknopte beschrijving en regels samen met de leerkracht door en beantwoord eventuele vragen. 
Ga in op concrete situaties waarin uw kind in aanraking met gluten komt (bv. bij het ruilen van eten met andere kinderen, of 
als er kruimels van de bordjes van anderen op dat van uw kind terechtkomen bij feesten, enz.). 

Experimenten zijn helaas niet toegestaan. Bij onzekerheid over de ingrediënten van de voedingsmiddelen is het beter na te 
vragen of de ingrediënten volledig weg te laten. Neem alstublieft geen risico’s door te proeven of te proberen, want uitzonde-
ringen zijn helaas niet toegestaan. 

Uitstapjes en feestjes. Tijdens het schooljaar worden bepaalde feesten gevierd, waarbij de kinderen ook eten. Bied, als dit voor 
u mogelijk is, voor bijzondere voedingssituaties glutenvrije oplossingen aan, bv. door het vooraf bereiden van een sinterklaas 
of kerstman van chocolade, snoep, lekkere snacks of gebak, allemaal glutenvrij.

Kennis delen. Bespreek met de leerkracht of het misschien een goed idee zou zijn om ook de andere leerkrachten te infor-
meren over de intolerantie van uw kind. Geef aan dat u bereid bent te helpen de situatie uit te leggen aan de klasgenoten met 
bijvoorbeeld een lesuur gewijd aan het onderwerp.

Bewustmaken van ouders en leerkrachten. Stel eventueel voor om de situatie uit te leggen voor de medezeggenschapsraad/
ouderraad, het schoolbestuur, en informatie uit te wisselen. Spreek daartoe met de leerkracht een termijn en vervaldatum af 
voor de volgende stappen en zorg ervoor dat u voldoende informatiemateriaal heeft om uit te delen, zoals bijvoorbeeld de 
bladzijde met de leefregels. Ga dieper in op de specifieke hygiëne- en voedingsregels dan op de medische achtergronden. 
Het is veel belangrijker dat uw kind veilig is dan dat iemand alles weet over de intolerantie.

Samen in de kantine. Vraag de leerkracht of hij u wil begeleiden om te praten met het kantine personeel en of hij eventueel 
hiervoor de contactpersoon zou willen zijn. Hoe beter de communicatie onder de contactpersonen voor uw kind, des te mak-
kelijker en plezieriger wordt het glutenvrij leven op  de basisschool voor alle betrokken.

Ten slotte, een glutenvrij bedankje. U bent afhankelijk  van een betrouwbare samenwerking om uw kind te laten genieten van 
een zorgeloze schooltijd.

Goed gedaan! De eerste belangrijke stap heeft u nu al achter u.
Vertel uw kind van het gesprek, als het niet aanwezig was.

Checklist 
Basisschool
Uw gesprek met de vaste contactpersonen op de basisschool 
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voor glutenvrije maaltijden in de schoolkantine 

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek met het keukenpersoneel van de schoolkantine vlak voor het begin van de school.
Informeer bij deze gelegenheid of het keukenpersoneel al ervaring heeft met glutenvrij koken. Zo kunt u het gesprek naar behoren 
voorbereiden.

Breng indien mogelijk een zelfgemaakte traktatie of een glutenvrij product mee om te proeven. Daarmee toont u uw inspanning om 
samen goede oplossingen voor het waarborgen van het glutenvrije dieet van uw kind te vinden.

Breng de informatiemap en de leidraad voor de keuken mee naar het gesprek, en ga dan verder met behulp van de checklist.

Voorbereidend werk

Wat is gluten, wat is glutenintolerantie? Leg kort uit waar het bij de glutenintolerantie van uw kind om gaat en benadruk hierbij 
dat de niet-naleving van het glutenvrije dieet negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van uw kind.

Uitzonderingen zijn niet toegestaan. Informeer de kok/kokkin en het liefst ook het keukenpersoneel, dat voor het bereiden van 
glutenvrije gerechten bepaalde gezondheidsvoorschriften bestaan waarop geen uitzonderingen zijn toegestaan.

Toegestaan, riskant, verboden. Bespreek precies welke voedingsmiddelen en ingrediënten wel zijn toegestaan in het glutenvrije 
dieet en welke niet. Geef aan dat u indien mogelijk bereid bent om in het begin elk ingrediënt van het voedsel met het keu-
kenpersoneel te controleren op het ontbreken van gluten om twijfels en dieetfouten te elimineren.

Glutenvrij dieet. Controleer of er al een menuplan bestaat dat is afgestemd op een glutenvrij dieet en of het mogelijk is om 
passende glutenvrije maaltijden voor uw kind te bereiden.

Regels voor glutenvrij koken. Overhandig de meegebrachte informatiemap en de leidraad voor de keuken. Bespreek de af-
zonderlijke punten in detail met de kok/kokkin en probeer daarbij alle open vragen te beantwoorden en twijfels uit het veld te 
ruimen.

Keukenapparatuur. Probeer om erachter te komen of er al een glutenvrije keukenhoek is, en wijs op het belang van het gron-
dig reinigen van de handen, het keukengerei en de werkoppervlakken voorafgaand aan de bereiding van glutenvrije gerech-
ten.

Kruisbesmetting. Benadruk dat zelfs de geringste hoeveelheid gluten schadelijk is voor uw kind. Daarom is het reinigen van 
de apparatuur en het keukengerei zeer belangrijk.

Oplossingen voorstellen. Geef aan dat u altijd bereid bent om te helpen, uit te leggen en praktische oplossingen te vinden en 
dat er al veel glutenvrije producten en bevroren kant-en-klare maaltijden bestaan, die het glutenvrij koken vereenvoudigen.

Checklist kantine
Uw gesprek met het keukenpersoneel van de schoolkantine

Meer info: mocht u interesse hebben gewekt bij de koks/kokkinnen en leerkrachten voor het onderwerp 
glutenvrij,  dan kunt u hen verwijzen naar het portaal van Schär dat gratis toegang biedt tot talrijke  
services, gegarandeerde recepten en achtergrondinformatie. www.schaer.com/school
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Glutenvrij gelukkig leven. Ontdek de heerlijke, glutenvrije wereld van Schär, de Europese 
marktleider. Wij willen dat u zo leuk, vrij en zorgeloos mogelijk geniet van uw leven en hebben 
voor elke situatie en voor elke eetlust hoogwaardige en smakelijke producten! Meer info vindt 
u op www.schaer.com/family
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