
Praktische informatie 
 
 

Inschrijving nieuwe leerlingen     
    
Wanneer u op zoek bent naar een (nieuwe) basisschool, raden we u aan tijdig contact op te 
nemen met de directeur van de school.   
Om u goed te woord te kunnen staan, vragen wij u vooraf een afspraak hiervoor te maken. U 
kunt de directeur bereiken per telefoon (0172 408 510) of e-mail demeent@spco.nl 
Ook kunt u een informatiepakket opvragen bij de directeur van de school. 
 
Onze school staat in principe open voor elk kind vanaf 4 jaar, waarvan de ouders of 
verzorgers de grondslag van de school onderschrijven of respecteren.  
 
Inschrijven van een leerling gebeurt na een kennismakingsgesprek met de directeur. 
 
Voor een leerling van wie vóór aanmelding bekend is dat hij of zij speciale begeleiding nodig 
heeft, is er een specifieke toelatingsprocedure. Deze procedure staat verderop beschreven in 
onze schoolgids (Aanmeldingsprocedure + plaatsing, begeleiding en verwijzing van leerlingen 
met specifieke behoeften.) 
 
Als uw kind 4 jaar wordt, mag het als leerling op school worden ingeschreven en mag het 
onderwijs gaan volgen. Voordat een 4-jarig kind als leerling naar school komt, is er de 
mogelijkheid om enkele keren als gast in de groep mee te draaien.  
Hiervoor worden afzonderlijke afspraken gemaakt met de betreffende leerkracht.  
 
Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en moet het onderwijs volgen.  
Indien de gezondheid of het welzijn van uw kind dit vraagt is er, na overleg met de 
groepsleerkracht/directeur, de mogelijkheid om af te wijken van één of meer schooltijden. 
 
Kinderen van 5 jaar en ouder, die als “nieuwe” leerling bij ons op school gaan komen, 
kunnen, in overleg met de vorige school, ook één of meer schooltijden als gast meedraaien 
in de betreffende groep. 

         
 

Toelating, schorsing en verwijdering 
 
Onze school staat in principe open voor elk kind, vanaf vier jaar, waarvan de ouders of 
verzorgers de grondslag van de school kennen en respecteren en inschrijving wensen. 
 
De inschrijving kan geweigerd worden: 
- als de ouders de identiteit van de school niet respecteren; 
- op grond van bijv. een onderwijskundig rapport of een handicap, waardoor er gegronde 

redenen zijn om te verwachten dat het kind het onderwijs op school niet kan volgen 
en/of meer zorg en voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan 
bieden. Zie hiervoor ook het Schoolondersteuningsprofiel. 
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Leerlingen kunnen verwijderd worden 
- als de leerling voortdurend een storend agressief gedrag vertoont, waardoor de 

voortgang van het onderwijs wordt verstoord; 
- als de leerling een onevenredig groot deel van de aandacht van de leerkracht vraagt, 

terwijl er niet of nauwelijks doelen worden bereikt; 
- als een ouder zich agressief of bedreigend gedraagt en herhaling niet is uitgesloten. 

Hierdoor kan een gegronde vrees ontstaan voor de veiligheid van het personeel en de 
kinderen. 

 
 
Doorstroming naar het voortgezet onderwijs  
 
Tijdens de schoolloopbaan van uw kind in onze school worden regelmatig, binnen ons 
leerlingenvolgsysteem, toetsen afgenomen om de voortgang van de ontwikkelingen van de 
leerling goed te kunnen volgen.  
Aan het eind van groep 7 wordt de Entreetoets afgenomen bij alle leerlingen om mede vast 
te stellen of de vereiste kennis en vaardigheden beheerst worden. Alle toetsresultaten 
worden bewaard in het individuele leerling-dossier. 
Daarnaast krijgen de groepsleerkrachten tijdens de reguliere schoolvakken en activiteiten 
een goed beeld van de mogelijkheden, de werkhouding, de zelfstandigheid en de 
ontwikkeling van uw kind. 

 
In groep 8 nemen de leerlingen deel aan de Eindtoets 
Basisonderwijs. Het resultaat van deze toets, de gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem en de observatie van de leerkracht vormen 
de indicatie voor het vervolgonderwijs voor uw kind. 
 
Met de leerlingen en hun ouders wordt het schooladvies 
betreffende vervolgonderwijs besproken. Hierbij geeft de 

basisschool aan welke vorm van voortgezet onderwijs voor hun kind het meest geschikt lijkt. 
Dit advies wordt samen met de uitslag van de Eindtoets Basisonderwijs het definitieve 
schooladvies. Uiteindelijk beslissen de ouders in overleg met hun kind bij welke school voor 
vervolgonderwijs hun kind wordt ingeschreven.  
Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar van groep 8 wordt u 
geïnformeerd over de procedure. 
 
De ouders krijgen tijdens het laatste leerjaar informatie over de open dagen/avonden van de 
scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.  
Wij adviseren u van deze open dagen/avonden gebruik te maken om een goed beeld te 
krijgen van de sfeer en werkwijze en de mogelijkheden van betreffende school voor 
voortgezet onderwijs. 
 
 
 
 
 
 



De laatste 5 jaren gingen de leerlingen van groep 8 naar de volgende scholen: 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Leerwegondersteunend      

Vmbo, niveau 1-3 (B/K) 3   1 2 

Vmbo, niveau 4 (T) 4 6   1 

Vmbo, niveau 4 /Havo 1   3 1 

Havo / vwo 3 2 4  2 

Vwo 1 1   3 

 
             
leerwegondersteunend  (individueel)voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs 
vmbo, niveau 1-3   voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, 
basis/kader 
vmbo, niveau 4   voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, theorie 
havo     hoger algemeen vormend onderwijs 
vwo     voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
 
 
Kleding 
 
Op onze school gelden enkele afspraken voor het onderwerp kleding: 

 bij gymnastiek dient passende kleding te worden gedragen; 

 petten en andere hoofddeksels zijn in de klas niet toegestaan, tenzij hiervoor op verzoek 
toestemming is verleend door de directie; 

 gezichtsversluierende kledingstukken, al dan niet op basis van religieuze overtuiging zijn 
niet toegestaan. 

In zijn algemeenheid geldt dat kleding geen gevaar mag opleveren voor betrokkene en 
anderen. 
De Ouderraad beheert T-shirts met het logo van de school. Deze shirts worden gebruikt bij 
sportactiviteiten, schoolreis e.d. 
 
 

Verkeersveiligheid 
 
Bij aanvang en uitgaan van de school kunnen er soms onveilige situaties op de parallelweg 
van de Korte Meentweg ontstaan, doordat er voor de school auto’s staan van afleverende 
en/of wachtende ouders/verzorgers.  
Aan allen het verzoek om de auto niet vóór de school te parkeren, maar op het plein bij 
Beatrix of in de Merelstraat.  
Ook voor de veiligheid vóór onze school willen we u vragen de ‘gewenste’ rijrichting op de 
parallelweg voor de school te gebruiken, namelijk vanaf de Kollenbrug in de richting van de 
Gereformeerde kerk. 
Als we met elkaar ons best doen, moet het de veiligheid voor onze kinderen zeker ten goede 
komen. 
 



 
Leerlingenvervoer 
 

Bij het vervoer van leerlingen tijdens schoolactiviteiten speelt veiligheid een grote rol. 

Oudere kinderen kunnen zich, als de afstand het toelaat, op de fiets verplaatsen. Hierbij zal 

naast de leerkracht altijd voldoende extra begeleiding van volwassenen zijn. We streven 

voor de onderbouw naar 1 op 6 en voor de bovenbouw naar 1 op 10 leerlingen.  

Ook wanneer kinderen in schoolverband te voet ergens naar toe gaan, dient er voldoende 

begeleiding te zijn. Hierbij is in ieder geval een leerkracht betrokken. Wanneer ervoor wordt 

gekozen met auto’s te reizen, gelden allereerst de volgende formele voorschriften: 

• er worden niet meer passagiers vervoerd dan er veiligheidsgordels beschikbaar zijn; 

• iedere passagier dient de veiligheidsgordel te dragen; 

• een driepuntsgordel mag niet meer als heupgordel gebruikt worden; 

• kinderen moeten bij voorkeur achterin zitten; 

• kinderen kleiner dan 135 cm moeten in principe, 

zowel voorin als achterin de auto, gebruik maken van een geschikt en goedgekeurd 

kinderzitje of zittingverhoger; 

• incidenteel mag bij vervoer over beperkte afstand worden volstaan met het gebruik van de 

gordel op de achterzitplaatsen voor kinderen vanaf 3 jaar (maar niet de eigen kinderen). 

 

Op school is een protocol leerlingenvervoer ter inzage aanwezig. 

 
Ongevallenverzekering 
 
Alle leerlingen zijn gedurende de schooluren tegen ongevallen verzekerd. Ook het uur voor 
en na schooltijd, als de kinderen onderweg zijn van of naar school, valt onder de dekking. 
Voor deze verzekering wordt geen extra bijdrage gevraagd. In voorkomende gevallen kan bij 
de schoolleiding een formulier worden aangevraagd, waarop de schade ten gevolge van een 
ongeval kan worden aangemeld. Deze verzekering geldt ook tijdens sportdagen, 
schoolreisjes, schoolkamp, excursies, enzovoort. 
  
Aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering voor leerlingen 
 
Een school kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. Of de school 
aansprakelijk is voor de schade hangt af van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft 
voldaan op het gebied van een veilige omgeving en toezicht. In de regel zijn er voldoende 
maatregelen genomen om kinderen veilig te laten spelen en werken. 
Een school is in principe niet aansprakelijk voor het doen en laten van de leerlingen, die 
verantwoordelijkheid ligt bij de leerling zelf òf bij diens ouder(s)/wettelijk 
vertegenwoordiger(s). In het standaard verzekeringspakket dat is afgesloten is de 
aansprakelijkheid van leerlingen ‘secundair’ meegenomen. 

 
 
 



Aanvullende verzekering 

In geval van beschadiging, verlies en/of diefstal van privé eigendommen van leerlingen dekt 
een aanvullende verzekering dit risico. Het betreft beschadiging aan eigendommen van de 
school of medeleerlingen, indien hij/zij op weg is van huis naar school en terug. 
U kunt als ouder uw kind aanvullend tegen bovengenoemde risico’s via: 
www.leerlingenverzekering.nl. De premie per leerling € 29,00 per jaar. 
Zie ook: www.verusverzekeringen.nl en www.leerlingenverzekering.nl 

Voor de volledige tekst over aansprakelijkheid van de school en aanvullende verzekering 
verwijzen wij u naar de website [link]. 
 
 
  

Overblijfmogelijkheden / Tussen Schoolse Opvang 
 
De TSO in onze school wordt verzorgd door KDV “Polderpret”(zie www.kdvpolderpret.nl). 
 
Het is mogelijk op school, onder toezicht van een medewerker van KDV “Polderpret” (ouders 
van school en/of medewerkers van buiten school),  tijdens de middagpauze (12:00 – 13:00 
uur) over te blijven. De kinderen die hiervan gebruik maken nemen hun eigen (gezonde) 
lunchpakket + drinken van thuis mee.  
 
De kinderen gaan voor het overblijven naar het lokaal aan de Merelstraat.  
Na het eten kunnen de kinderen tot 13:00 uur. binnen blijven en wat knutselen, spelen of 
lezen en/of spelen ze op het schoolplein onder toezicht van de medewerker van KDV 
“Polderpret”. 
Om 13:00 uur gaan alle kinderen naar buiten om op het schoolplein te spelen.  
Om 13:05 uur neemt de pleinwacht vervolgens het toezicht op het plein over. 
 
Aanmelden  
Het deelnemen van uw kind(eren) aan de tussenschoolse opvang kan door het aangaan van 
een opvangcontract met kinderdagverblijf Polderpret. U kunt per kind kiezen voor één of 
meer vaste TSO-dagen, maar u kunt uw kind ook incidenteel tussenschools laten overblijven. 
Het is in beide gevallen noodzakelijk dat de kinderen worden ingeschreven bij de 
tussenschoolse opvang van kinderdagverblijf Polderpret. Indien u gebruik maakt van 
incidentele opvang dan moeten zij per keer aangemeld worden. Zij moeten dan voor 9.00 
uur van de desbetreffende dag aangemeld zijn bij de coördinator van de TSO via e-mailadres: 
tso@kdvpolderpret.nl.  
 
Kosten en afmelden.  
De prijs voor het overblijven wordt per schooljaar vastgesteld. De prijs voor het overblijven is 
het vinden op onze website: www.kdvpolderpret.nl. Facturering geschiedt per kwartaal op 
basis van automatische incasso. Het kan zijn dat het kind wel naar school gaat, maar niet op 
school overblijft op een dag waarvoor een TSO-contract is afgesloten. In dat geval dient u 
het kind voor 9.00 uur van desbetreffende dag af te melden bij de coördinator via email 
tso@kdvpolderpret.nl. Dit geldt ook in het geval van afwezigheid door ziekte of andere 
reden voor afwezigheid. Over deze dag zullen dan geen kosten worden berekend.  
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Voor meer informatie kunt u bellen naar de coördinator TSO: telefoonnummer 0172-520059   
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur) of mailen naar 
tso@kdvpolderpret.nl en kijken op www.kdvpolderpret.nl. 
 
 

Buiten Schoolse Opvang 
 
De Buiten Schoolse Opvang wordt voor leerlingen van onze school ook georganiseerd en 
verzorgd door KDV “Polderpret” in het gebouw  “De Bun”, Anemonestraat 25, 2431 XB 
Noorden.  
De volgende opvangtijden zijn beschikbaar:  
Tijdens schoolweken; Voorschoolse opvang 07:30 uur. tot begin schooltijd (08:45 uur.) 

 Buitenschoolse opvang; 15:30 uur. (einde schooltijd) tot 18:30 uur. 
 

Tijdens vakantieweken, roostervrije dagen en studiedagen;  
   Vroege opvang 07:30 – 08:00 uur. 
   Buitenschoolse opvang; 08:00 – 18:30 uur. 

Ook hiervoor zijn een reglement en protocollen ter inzage op school voor belangstellenden. 
U kunt hiernaar vragen bij Mireille van der Horst of bij de directeur van KDV “Polderpret”, 
mevr. H. Brouwer  0172 523 618 of via www.kdvpolderpret.nl. 
Het geldende tarief voor BSO kunt u vinden op www.kdvpolderpret.nl, dit is inclusief 
taxivervoer tussen de BSO en school. Het vervoer tussen thuis en de BSO wordt door 
ouders/verzorgers in overleg met KDV “Polderpret” geregeld. 
De BSO wordt gecoördineerd door Sanne van der Mey van KDV “Polderpret”   
 0172 52 3618.  
De kosten worden jaarlijks bepaald en bekend gemaakt door KDV “Polderpret” en tenminste 
2 maanden voor inwerkingtreding aangekondigd. 
De ouders/verzorgers die hun kinderen laten deelnemen aan de BSO gaan hiervoor een 
overeenkomst aan met KDV “Polderpret”. Formulieren hiervoor liggen in school op de ouder 
informatiekast of zijn bij Polderpret op te vragen.  
 

Ontruiming 
 
Mocht er zich onverhoopt een noodsituatie voordoen zodat we ons schoolgebouw moeten 
ontruimen, dan is het belangrijk voor u te weten dat onze kinderen in gebouw Beatrix 
verzameld zijn en pas na toestemming van de bevel voerend commandant/ schooldirecteur 
aan u, ouder/verzorger, mag worden overgedragen. Dit is om goed overzicht te kunnen 
houden. Twee maal per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden om onze leerlingen 
te leren snel het schoolgebouw te verlaten in geval van nood. 
A.u.b. bij een alarm niet naar school bellen i.v.m. bereikbaarheid voor de nooddiensten!  
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De klachtenprocedure scholen SPCO Groene Hart 
 

Iedereen die bij de scholen van de SPCO Groene Hart betrokken is, kan, indien nodig en 

gewenst, een klacht indienen. We hanteren hiervoor een klachtenregeling. We zien een 

klacht als een belangrijk signaal ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, de veiligheid 

van kinderen en/of de bedrijfsvoering van de school. Elke klacht nemen we serieus. We 

hechten aan een zorgvuldige afwikkeling. Als u een klacht heeft, lossen we dat in veruit de 

meeste gevallen intern, d.w.z. op schoolniveau op.  

Een logische volgorde daarbij kan zijn: 

 bespreken met de leraar; 

 bespreken met de directie van de school; 

 bespreken met het college van bestuur; 

 bespreken met de externe vertrouwenspersoon; 

 bespreken met de landelijke klachtencommissie. 

Het is aan de klager zelf om de volgorde van deze stappen te bepalen.  

 

Een klager kan zich laten begeleiden door een van de externe vertrouwenspersonen 

verbonden aan de SPCO. Deze begeleidt de klager en verwijst zo nodig naar de juiste 

instanties. 

Komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder een klacht indienen bij een 
Landelijke Klachtencommissie van de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) 
waarbij de SPCO Groene Hart is aangesloten. 
U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze 
commissie. 
U kunt zich ook hierbij laten bijstaan door een van de externe vertrouwenspersonen. 
Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de 
Klachtencommissie vindt u op www.gcbo.nl onder Klachten. Het reglement van deze 
commissie is tevens te vinden op de website van de SPCO; www.spco.nl onder het kopje 
ouder/verzorgers. 

Adres 
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, 
Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie 
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
(070) 386 16 97 
fax (070) 302 08 36 
e-mail: info@gcbo.nl 
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Vertrouwenspersonen SPCO Groene Hart: 

  

Een klager kan zich laten begeleiden door een van de externe vertrouwenspersonen van 

SPCO. Deze verwijst zo nodig naar de juiste instanties. 

 

Namen en adressen: 

 

de heer J. van Rooijen        

Nieuwerbrug 

(0348) 68 88 40 

e-mail: janenastrid@casema.nl 

                  

Mevrouw W.L. Smit-Hakkenberg                                             

Woerden 

(0348) 46 07 70 

e-mail: wlsmit@planet.nl 

                  

De heer B. Pieters 

Woerdense Verlaat 

(0172) 40 84 15 

e-mail: pietercs@telfort.nl 

 

Mevrouw R. Otten 

Woerden 

06 1295 9880 

R.Otten@Speelkwartier-Woerden.nl 

 

Mevrouw E. Coenen 

Woerden 

06-51845710 

ellie.coenen@gmail.com 
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Centrum voor Jeugd en Gezin  
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpt ouders, kinderen en professionals bij het 
opgroeien en opvoeden. Medewerkers van het CJG volgen de groei en ontwikkeling van alle 
kinderen en jongeren tussen nul en negentien jaar. Eerst via de jeugdgezondheidszorg 0-4 
jarigen (voormalig consultatiebureau). Daarna krijgen alle kinderen gedurende de 
schoolperiode een uitnodiging van de jeugdgezondheidszorg voor een onderzoek van 5-6 
jarigen (groep 2), 10-11 jarigen (groep 7) en 13-14 jarigen (klas 2 van het voortgezet 
onderwijs). Tijdens deze contacten kunnen ouders en kinderen hun vragen stellen aan de 
jeugdartsen of de jeugdverpleegkundigen.  
 
Zijn er meer vragen of problemen bij het opvoeden en opgroeien dan kunnen ouders terecht 
bij het CJG in de buurt. Het CJG is bereikbaar per telefoon (088 254 23 84). Maar gewoon 
langskomen kan natuurlijk ook.  Medewerkers van het CJG zijn te vinden in de CJG’s, maar 
ook op scholen. Zij werken als school maatschappelijk werkers bijvoorbeeld nauw samen 
met de leerlingenbegeleiding van school. De CJG-medewerkers houden op de meeste 
scholen voor voortgezet onderwijs spreekuren voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Op 
school is bekend waar en wanneer het spreekuur plaatsvindt. 
 
Het CJG adviseert en ondersteunt de school tevens bij het uitvoeren van 
gezondheidsprojecten. Ook verzorgt het CJG de inentingen voor het 
Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen. Ouders krijgen een uitnodiging voor het 
inenten van hun kind. 
 
 
www.cjgnieuwkoop.nl 
Telefoon 088 - 254 23 84  
 
CJG Nieuwkoop 
Vijverhof 6 
2421 VX Nieuwkoop 
  
 
Wat doet logopedie op de basisschool? 

 Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee 
samenhangt:  
de taal, de uitspraak, verkeerde mondgewoonten en de stem. Het is belangrijk dat 
problemen zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen. 

 Daarom worden alle kinderen rond hun vijfde verjaardag gescreend op school. Kinderen 
uit de overige groepen kunnen op verzoek onderzocht worden. U krijgt daarna altijd 
schriftelijk bericht van de resultaten. De gegevens worden met de leerkracht en /of de 
jeugdarts besproken. 

 Eventuele bevindingen en mogelijke vervolgacties zoals advisering, nader onderzoek, 
verwijzing naar een logopediepraktijk of kortdurende begeleiding, worden met u 
besproken. 
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De logopedist geeft op verzoek ook voorlichting op school voor ouders van de leerlingen van 
groep 1 en 2 over de taal- en spraakontwikkeling. In overleg met school kan het project 
‘Mondje dicht,  beter gezicht’ in de kleutergroepen worden aangeboden. 
 
 
Verwijsindex 
 
Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem 
waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern 
begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen 
afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar dat zij onder hun 
hoede hebben. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in 
de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en 
sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. 
Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover.  
Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op 
www.verwijsindexmiddennederland.nl. 
 
 
Meldcode  
 
Als onderwijsinstelling zijn wij verplicht om een handelingsprotocol te hebben wanneer wij 
vermoedens hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld.  
Wij werken volgens de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, dit is een 
stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De school is verplicht volgens de code te handelen. Het stappenplan 
biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hun verwacht 
wordt. Dat is niet alleen belangrijk  
voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp voor alle betrokkenen. 
Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben wij als school een 
informatieplicht. Er is geen toestemmingsbeginsel van toepassing. Dit betekent dat wij in 
principe als instelling altijd eerst contact met u als ouders/verzorgers en het kind zullen 
opnemen. Wanneer de directie / leerkracht echter inschat dat het noodzakelijk is om ouders 
en of het kind niet van te voren op de hoogte te brengen is het ook mogelijk dit achteraf te 
doen. Meer informatie is te vinden op de website van Veilig Thuis: 
www.veiligthuishollandsmidden.nl. 

 
 
Reclame en sponsorbeleid 
 
Sponsoring van scholen door bedrijven of instellingen is wettelijk mogelijk, er zit wel een 
aantal voorwaarden aan. Er is sprake van sponsoring als de sponsor een tegenprestatie van 
de school verlangt. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring.  
  
 
 
 

http://www.verwijsindexmiddennederland.nl/


De belangrijkste voorwaarden waaraan scholen bij sponsoring moeten voldoen zijn: 

 Sponsoring moet verenigbaar zijn met de grondslag en de doelstellingen van 
onze scholen; 

 Het onderwijs mag niet afhankelijk worden van sponsoring; 
 Via een klachtencommissie hebben ouders de gelegenheid te melden of ze het 

oneens zijn met het gevoerde beleid. 

Ieder die meer wil weten over dit onderwerp kan contact opnemen met de schoolleiding. 
Elke SPCO-school beschikt over de volledige tekst van het ‘Convenant Sponsoring’ zoals dat 
formeel is vastgesteld op 24 januari 2002. 
 
Schenkingen 
 
De SPCO Groene Hart is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende 
instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de SPCO (en haar scholen) aftrekbaar zijn voor 
de belasting. 
 
 
 


