Sponsorbeleid OBS De Stelling
Sponsoring in het onderwijs.
In 1997 heeft de overheid met een aantal onderwijsorganisaties afspraken gemaakt over
sponsoring in het onderwijs. Deze afspraken zijn allemaal vastgelegd in het landelijk
scholen convenant. De bedoeling van dit convenant is om ervoor te zorgen dat scholen
verantwoord omgaan met sponsoring. Bij sponsoring gaat het om geld van een sponsor
aan de school waarvoor de sponsor een tegenprestatie ontvangt van de school. Het
convenant heeft een aantal belangrijke uitgangspunten;
Sponsoring moet verenigbaar zijn met de opvoed– en onderwijskundige taak van de
school en mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid
van de leerlingen.
Sponsoring mag niet de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid
van het onderwijs, de school en de daarbij betrokken mensen in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden.
M.a.w. sponsoractiviteiten moeten passen binnen schoolverband en het primaire
onderwijs mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.
Schoolsponsoring interessant.
Sponsoring van scholen in het algemeen is voor het bedrijfsleven een zeer interessant
middel om te gebruiken als marketinginstrument voor naamsbekendheid en
merkreclame. De jeugd is beïnvloedbaar, heeft de toekomst en vertegenwoordigt een
grote potentiële markt. Scholen worden dan ook in toenemende mate benaderd voor
allerlei sponsoractiviteiten. De verwachting is dat schoolsponsoring de komende jaren
stevig zal groeien.
Sponsorbeleid De Stelling.
Voor onze openbare basisschool De Stelling in Makkinga geldt dat extra inkomsten zeer
welkom zijn om onze leerlingen een optimaal schoolklimaat en niveau te bieden.
In 2002 zijn wij gestart met het aanbieden aan bedrijven van een sponsormogelijkheid.
De sponsorgelden worden gebruikt voor extra’s waarvoor de school normaal geen
financiële ruimte heeft.
Er is op onze school een sponsorcommissie die momenteel bestaat uit 2 MR leden; Gerda
Hensen en René de Groot. Alle sponsoractiviteiten van de school worden door de
schoolleiding, de medezeggenschapsraad en de ouderraad getoetst aan het landelijke
scholenconvenant. Alle aangeboden ontwerpen voor de sponsoractiviteiten zullen altijd
eerst door de schoolleiding worden beoordeeld voordat deze gebruikt kunnen worden.
Sponsors worden geïnformeerd over bestedingen van het sponsorgeld.
Sponsoring: de stand van zaken.
Het “totaal sponsor pakket” wordt aangeboden aan vooral bedrijven uit de regio.
Het sponsorpakket van 100 euro per jaar bestaat uit het volgende:




Een naamsvermelding op een A4 sponsorverzamelpagina in alle schoolbladen.
Een voor de sponsor eigen ingelijste A3 affiche met daarop bedrijfsinformatie aan
de sponsorwand in de school.
Vermelding op de website www.obsdestelling.nl onder het kopje sponsoren.

De sponsor levert zelf hun foto/logo aan. Alle overige kosten die gemaakt worden voor
het vervaardigen van het sponsormateriaal zijn bij de prijs inbegrepen. Ook alle verdere
werkzaamheden als bijvoorbeeld naamsvermeldingen in de genoemde schoolpublicaties
en school website zijn inclusief.

De school aan het woord.
“Op de oude locatie van OBS Makkinga hebben wij, leerlingen en leerkrachten, lange tijd
moeten werken in een oud en versleten gebouw. Met de bouw van de nieuwe school is er
voor ons een heel nieuw tijdperk aangebroken. Nieuwe spullen, een mooi schoolplein
maar ook veel extra’s als computers, een aantal nieuwe leermiddelen, boeken en nog
veel meer. Veel van dit alles hebben wij te danken aan de onze sponsors. Wij hopen dan
ook dat er voldoende bedrijven en particulieren bereid blijven onze school te sponsoren
en wij zullen er alles aan doen om uw naam onder de aandacht te houden. Uw goede
naam is onze kracht”.
Schoolteam en leerlingen OBS De Stelling.
Sponsoring en goodwill.
Bedrijfsuitingen van deze sponsors vallen op richting leerlingen, onderwijzend personeel
en ouders van de leerlingen.
Sponsoring levert voor de sponsoren altijd veel waardering op. Dit is een reden om
vooral te streven naar sponsoring van de school in Makkinga door bedrijven en
ondernemers uit Makkinga en omgeving.

