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Tekst schoolgids
In principe doet onze school niet aan expliciete sponsoring. Onderwijsmateriaal en/of speelmateriaal
wordt alleen dan aangewend als het gebruikt kan worden los van specifieke bedrijfsinformatie. Er is
een sponsorprotocol aanwezig bij het bovenschools management.
Wel maken wij gebruik van sponsors als het gaat om de jaarkalender voor ouders, of voor de
levering van goederen/diensten bij de grotere evenementen, zoals ons jaarlijkse afsluiting van het
thema.
Onderstaand de mogelijkheden van sponsoring t.b.v. de Roald Dahlschool. Bij alle sponsoring is ons
uitgangspunt het convenant sponsoring zoals dat is vastgelegd door het Ministerie van OCW.
Jaarkalender:
De jaarkalender voor ouders wordt deels bekostigd uit sponsorbijdragen van bedrijven. Als
tegenprestatie worden bedrijven vermeld in de kalender met hun logo. Alle ouders van school
worden jaarlijks benaderd om een sponsorbijdrage te leveren vanuit hun bedrijf of werk.
Er zijn 3 opties:
1. Bedrijfslogo onder aan één pagina naast 2 andere sponsoren: € 40,00
2. Eén bedrijfslogo op één pagina/maand vermeld: € 120,00
3. Bedrijf alleen vermeld op de sponsorpagina, vanaf € 15,00
Bij optie 1 en 2 wordt de naam van het bedrijf óók vermeld op de sponsorpagina.
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Sportshirts / -tenue voor de leerlingen t.b.v. (buitens) schoolse activiteiten
De sportshirts kunnen worden gesponsord door een bedrijf. Bij volledige sponsoring van de kleding
kan vermelding plaatsvinden op het shirt met een klein logo op de mouw. Aan de voorzijde staat een
klein logo van de school en aan de achterzijde een groot logo. In de nieuwsbrief vindt éénmalig
vermelding van de sponsoring plaats.
Wanneer de sponsor deels bijdraagt aan de kosten van de kleding, vindt geen bedrijfsvermelding
plaats op de kleding. Wel wordt het bedrijf eenmalig genoemd in de nieuwsbrief.

Rugtassen/verkeershesjes.
Rugtassen, verkeershesjes kunnen worden gesponsord.
Bij totale sponsoring van de goederen kan vermelding plaatsvinden op de rugzak /het hesje met een
klein logo. In de nieuwsbrief vindt éénmalig vermelding van de sponsoring plaats.

Wanneer de sponsor deels bijdraagt aan de kosten van de goederen, vindt geen bedrijfsvermelding
plaats op de goederen. Wel wordt het bedrijf eenmalig genoemd in de nieuwsbrief.
Wanneer een bedrijf aanbiedt om bepaalde zaken geheel te willen sponsoren, maken wij hier eerst
melding van in de nieuwsbrief, zonder vermelding van het bedrijf. Dit met als doel andere bedrijven
van ouders in de gelegenheid te stellen ook een sponsoraanbod te doen.
Materialen t.b.v. het speelterrein
Bedrijven kunnen materialen voor het buitenspeelterrein sponsoren. Er zullen geen expliciete
vermeldingen komen bij/op het specifieke materiaal. Wel vindt éénmalig vermelding plaats in de
nieuwsbrief van de school.
Uitjes/excursies voor leerlingen
Sponsoring van uitjes/excursies is toegestaan, mits de uitjes voldoen aan de voorwaarden zoals
vermeld in het convenant sponsoring PO en passend zijn bij de bedoeling v an ons onderwijs of
passen in het thema van ons onderwijs. Vermelding van sponsoring vindt eenmalig plaats in de
nieuwsbrief.
Onderwijsmiddelen
Onderwijsmiddelen kunnen niet worden gesponsord. Deze materialen worden volledig bekostigd uit
de overheidsgelden. Dit geldt ook voor boeken t.b.v. de schoolbibliotheek.
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