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“Jongens, meisjes, juffen, meesters, vandaag gaan we op reis!”“Jongens, meisjes, juffen, meesters, vandaag gaan we op reis!”

http://meergezondejaren.nl/turbo-tom-app/


Turbo Tom, de helicopter, gaat met kinderen van groep 1-4 van de basisschool Turbo Tom, de helicopter, gaat met kinderen van groep 1-4 van de basisschool 
op reis. Hij neemt de klas mee op avontuur in de wonderlijke wereld van ons op reis. Hij neemt de klas mee op avontuur in de wonderlijke wereld van ons 
eten. Aan de hand van grappige verhalen en prachtige illustraties over voeding eten. Aan de hand van grappige verhalen en prachtige illustraties over voeding 
en gezondheid komen door deze interactieve web app gesprekken op stoom!en gezondheid komen door deze interactieve web app gesprekken op stoom!

De Turbo Tom app bestaat uit humoristische en gedetailleerde praatplaten die De Turbo Tom app bestaat uit humoristische en gedetailleerde praatplaten die 
vragen oproepen, de fantasie prikkelen en aansluiten bij de eigen ervaringen vragen oproepen, de fantasie prikkelen en aansluiten bij de eigen ervaringen 
van kinderen. Elk praatplaat heeft acht ‘hotspots’ waaraan een verhaal is ver-van kinderen. Elk praatplaat heeft acht ‘hotspots’ waaraan een verhaal is ver-
bonden.bonden.

Het gesprek over voeding en gezondheid met hun leerlingen te 

bevorderen

Nieuwsgierigheid van de klas te prikkelenNieuwsgierigheid van de klas te prikkelen

Een bijdrage te leveren aan de voedselvaardigheden van kinderenEen bijdrage te leveren aan de voedselvaardigheden van kinderen

Turbo Tom app helpt leerkrachten om:Turbo Tom app helpt leerkrachten om:

Turbo TomTurbo Tom
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Leerdoelen wereldorientatie te bereiken (vooral 34 en 41)Leerdoelen wereldorientatie te bereiken (vooral 34 en 41)



Voorbeeld Voorbeeld uit de handleidinguit de handleiding

DE POEPBUS Is jouw poep goed?

We stappen in de Turbo Tom en landen op de brink, 

daar staat een grote gekke bus, waar het heel erg stinkt.

Voor de poepbus staan de mensen met hun potjes in een lange stoet. 

Met keutels, drollen, diarree, want is hun poep wel goed?

Iedereen moet poepen, juffen, meesters, zelfs de koning draait elke dag een drol. 

Want wat je eet moet er ook weer uit, anders word je veelste vol!

Wie kijkt er na het poepen stiekem wel eens in de WC? 

En lijkt je poep dan meer op een bruine banaan? Of op aardappelpuree?

Goede poep is heel belangrijk: eet je veel fruit en ontbijt je gezond? 

Dan komen er goede drollen in één keer uit je kont!

1. Welke kleuren drollen zie je?
2. Kan je de dokter vinden? Wat 

doet de dokter?
3. Kan je de roze drol vinden? 

Waarom is deze drol roze?
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Voorbeelden Voorbeelden van de Appvan de App
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Gratis toegang tot de App
• • voor iedereen in de provincie die de Turbo Tom app wilt gebruiken (zoals leerkrachten, ge-voor iedereen in de provincie die de Turbo Tom app wilt gebruiken (zoals leerkrachten, ge-

zonde school adviseurs, BSO’s, JOGG-adviseurs)zonde school adviseurs, BSO’s, JOGG-adviseurs)

Turbo Tom  PakketTurbo Tom  Pakket

• • gebruiksaanwijzinggebruiksaanwijzing
• • verhalen bij alle ‘hotspots’ in elk praatplaatverhalen bij alle ‘hotspots’ in elk praatplaat
• • voorbeeldvragen voor het gesprek met leerlingenvoorbeeldvragen voor het gesprek met leerlingen

Gratis handleiding, inclusief:

• • zoals een voice-over of een nieuwe praatplaatzoals een voice-over of een nieuwe praatplaat

Nieuwe App features zonder extra kosten

• • voor een groep leerkrachten/adviseurs/BSO’s medewerkers voor een groep leerkrachten/adviseurs/BSO’s medewerkers 
• • aangepast aan de wensen van de provincie (wordt samen met de makelaar georganiseerd)aangepast aan de wensen van de provincie (wordt samen met de makelaar georganiseerd)

Training per jaar per provincie

VOOR LEERKRACHTEN (gebruikers)

VOOR KINDEREN

• • om over gezonde voeding, lichaam en leefstijl na te denken en te pratenom over gezonde voeding, lichaam en leefstijl na te denken en te praten
Prikkels

• • dat ze naar huis kunnen meenemen en hun ouders/verzorgers kunnen laten zien.dat ze naar huis kunnen meenemen en hun ouders/verzorgers kunnen laten zien.
Dit nodigt uit tot het gesprek over eten!Dit nodigt uit tot het gesprek over eten!

Turbo Tom diploma

Kleurplaten voor thuis of in de klas
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