
Doe de test!FIT

Hoe lang speel jij per dag buiten?

A Ik speel niet vaak buiten.

B Niet meer dan een half uur.

C Zeker meer dan een uur, behalve als het regent.

Wat eet jij bij het ontbijt?

A Een bruine boterham met kaas.

B

C Pap, muesli of havermout.

Wat drink jij bij je ontbijt?

A Een glas melk.

B Een kopje thee of water.

C Een glas vruchtensap.

D Optimel of Yokidrink.

Wat doe je liever?

A Een paar uur per dag gamen.

B Een paar uur per dag sporten.

Zit jij op een sport?

A Ja.

B Nee.

C Dat heb ik niet nodig, want ik ben altijd in beweging.
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Hoeveel zuivelproducten (bijvoorbeeld: melk, yoghurt, kaas) eet / drink jij per dag?

A Niks: ik hou niet van melk en kaas!

B Zeker wel drie per dag.

C Ik drink welke dag wel een liter melk.

D Ongeveer een per dag.

6

Dit werkblad is onderdeel van het lespakket ‘Fit op school – door gezonde voeding en bewegen’.



-

spelen, etc.)

A Tussen de twee tot vier uur per week.

B Tussen de vijf tot acht uur per week.

C Ongeveer tien uur per week.

D Zeker veel meer dan tien uur per week.

Hoe lang mag jij per dag naar een beeldscherm kijken of gamen?

A Ongeveer een uurtje per dag.

B Ik denk zo’n twee uur per dag.

C Ik mag het zelf weten; lekker lang dus.

7

8

Vraag 1 A 1 punt

B 2 punten

C 3 punten

Vraag 2 A 3 punten

B 1 punt

C 4 punten

Vraag 3 A 4 punten

B 4 punten

C 1 punt  

D 2 punten

Vraag 4 A 1 punt

B 3 punten

Vraag 5 A 3 punten

B 1 punt

C 3 punten

Vraag 6 A 1 punt

B 4 punten

C 3 punten

D 2 punten

Vraag 7 A 1 punt

B 3 punten

C 4 punten

D 5 punten

Vraag 8 A 4 punt

B 3 punten

C 1 punt

Hoeveel punten heb je in totaal gehaald?
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8 - 12 punten

meer bewegen en gezonder gaan eten. Je 

hoeft echt niet helemaal het roer om te 

gooien hoor. Maar ga meer naar buiten, 

beweeg meer en let op dat je ook gezonde 

dingen eet, zoals fruit, groente en zuivel! 

Doe je best.

13 - 19 punten

Je doet een aantal dingen al heel goed. Maar 

meer bewegen, meer naar buiten en eet in 

plaats van een koek of snoepje wat vaker 

een stukje fruit. Verander wat kleine dingen 

20 - 25 punten

Gefeliciteerd! Jij bent goed in vorm en lekker 

ziet die het lastig vinden, help ze dan. Je 

bent echt een voorbeeld.

26 - 30 punten

houdt van sporten en gezond eten. Soms 

mag je best wat lekkers nemen hoor; dat is 

helemaal niet erg. Ga verder vooral zo door. 

En help andere kinderen of je ouders door 

als jij.

De uitslag!FIT
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