5.1

Bijlagen

(S.v.p. invullen, ondertekenen en terugsturen naar Steunpunt SchoolGruiten,
Wageningen Universiteit. Postbus 8129 (Bode 172), 6700 EV Wageningen)

Overeenkomst SchoolGruiten, voor scholen.
Hierbij verklaren ondergetekenden dat zij SchoolGruiten een vaste plek op school
zullen geven. Dit houdt concreet het volgende in:
• De school zal de principes van SchoolGruiten blijvend in het schoolbeleid
opnemen. De wijze waarop de school invulling geeft aan SchoolGruiten wordt
opgenomen in de schoolgids.
• De school zal de ouders/verzorgers van de leerlingen informeren over het feit dat
ruime consumptie van groenten en fruit belangrijk is voor de gezondheid, dat
groenten en fruit een rol spelen bij het voorkomen van overgewicht en onderdeel
zijn van een gezonde voeding en zo de verstrekking van (ongezond) snoepgoed
ontmoedigen. De school zal informatie hierover verwerken in de lessen en in de
informatie naar de ouders.
• De school wijst minimaal twee dagen in de week aan als ‘gruitdagen’: op deze
dagen eten de kinderen gezamenlijk in de klas een portie groenten of fruit.
• Bij keuze van het meegeefmodel, zal de school de ouders/verzorgers verzoeken
hun kinderen op de vaste ‘gruitdagen’ voor de ochtendpauze alleen groenten of
fruit (en iets te drinken) mee naar school te geven.
• Bij keuze van aflever of ophaalmodellen, onderhoudt de school direct met de
leverancier contact en geeft ondersteuning aan een correcte financiële afwikkeling.
• De school is bereid om deel te nemen aan een evaluatie uitgevoerd door het
programma SchoolGruiten.
• Door de ondertekening van de Overeenkomst SchoolGruiten voor scholen, mag
de school het voorlopige predikaat ‘Gruitschool’ voeren.

Schoolgegevens:
Brinnummer: ...................................................... Naam school: .............................................................................................................................
Contactpersoon (Gruitcoördinator): ....................................................................................................................................... m / v*
Adres: ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Postcode: .................................................................. Plaats: ....................................................................................................................................................
Telefoon: .................................................................................................. Fax: .............................................................................................................................
E-mail:........................................................................................................... Website: ..............................................................................................................
Deelnemende Leerlingen: .............................................. Deelnemende Leerkrachten: ................................................
Wij kiezen voor model: 1 aflevering*

2 zelf ophalen*

3 ouders geven mee*

Onze vaste gruitdagen worden:
maandag*

dinsdag*

woensdag*

donderdag*

vrijdag*

Ondertekend op: .......................................................................... Te: .................................................................................................................................
Naam directeur basisschool:          en/of. Naam voorzitter schoolbestuur:
.................................................................................................................................. ............................................................................................................................................

Handtekening: ................................................................................ Handtekening:

.................................................................................................................................. ............................................................................................................................................

* (svp. doorhalen wat niet van toepassing is).
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