
Veel feestplezier!

Stap 1. Het team

Kijk met het hele team het filmpje ‘Wie jarig is viert feest’ op deze website.

Bespreek het filmpje en maak zo feestvieren, zonder trakteren bespreekbaar in 

het team. Geef duidelijke redenen waarom jullie af willen stappen van traktaties.

Maak afspraken over:

• de manier van feestvieren. Krijgt het kind een cadeautje op school, worden er 

feestkaartjes gebruikt, krijgt het kind een verjaardagskaart, enz. 

• traktaties vanuit school zoals verjaardagen juf/meester, schoolreisje, Sinter-

klaas. Doe je dat nog wel of ook niet meer.

• ouders die toch met een traktatie komen. Hoe gaan jullie daar mee om?

• het tijdstip van invoeren. Met de start van een nieuw schooljaar is dat het han-

digst.

Stap 2. De ouders en MR en OR

Informeer de ouders. Geef duidelijke redenen waarom jullie af willen stappen 

van traktaties. Vertel dat jullie hier mee bezig zijn en vraag hen mee te denken 

over de manier van feestvieren en hoe jullie hun jarige kind in het zonnetje kun-

nen zetten.

Stap 3. De leerlingen(raad)

Bespreek met de leerlingen(raad) wat jullie van plan zijn. Hoe willen zij hun ver-

jaardag vieren?

Wat vinden ze leuk om te doen? Stap 2 en 3 kunnen tegelijkertijd uitgevoerd wor-

den.

Stap 4. Feestbeleid maken

Maak het nieuwe feestbeleid. Schrijf op hoe jullie gaan feestvieren en zet ook de 

afspraken op papier. Deel dit met het team en de ouders.

Stap 5. Invoeren

Start een nieuw schooljaar met het feestbeleid. Leg aan alle leerlingen uit hoe 

een verjaardag gevierd gaat worden. Deel foto’s of filmpjes van de feestviering 

met de ouders, zodat zij kunnen zien hoe leuk de verjaardag van hun kind gevierd 

wordt. Dit neemt eventuele negatieve gevoelens over het niet trakteren weg. 

Hou voet bij stuk, als ouders of kinderen toch met een traktatie komen. De trak-

tatie wordt niet uitgedeeld en handel volgens de afspraken die jullie hebben 

gemaakt. 

Stappenplan invoering feestbeleid


