Voorwaarden deelname SchoolGruiten

Alle basisscholen in Nederland kunnen meedoen met het SchoolGruitenprogramma.
Bij het kiezen voor model 1 (waarbij het gruit wordt geleverd door de leverancier) geldt een
minimum deelname van 100 leerlingen en minimaal driekwart van het aantal leerlingen in de
deelnemende klassen. Bij een kleiner aantal kan de leverancier bezorgingskosten gaan
rekenen. Dit in overleg met de leverancier.
Telt een school minder dan 100 leerlingen, dan is deelname van een groot percentage leerlingen
vereist. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen.
Bij het kiezen voor model 1 (het aflever model) of model 2 (afhalen) geldt dat
ouders/verzorgers de Gruitbijdrage voor aanvang van het gruiten op school betalen via een
eenmalige incasso; de school deelt machtigingsformulieren uit aan ouders/verzorgers en neemt
de getekende formulieren in ontvangst. Scholen die zelf de kosten voor hun rekening nemen of
die door derden gefinancierd worden, spreken rechtstreeks met de leverancier af hoe en
wanneer betaling plaatsvindt.
Deelname aan het SchoolGruitenprogramma wordt elk jaar automatisch verlengd. Scholen
kunnen deelname beëindigen door minimaal 2 maanden voor het einde van het schooljaar een
schriftelijke opzegging te sturen direct naar de betreffende leverancier, met een kopie aan het
Steunpunt Schoolgruiten.
Ouders/verzorgers die deelname aan het SchoolGruitenprogramma willen beëindigen, dienen
minimaal 2 maanden voor het einde van het schooljaar schriftelijk op te zeggen bij de
Gruitcoordinator van de school. Die stuurt de opzegging per post of mail naar de school en
verwerkt deze wijziging in de bestanden van het nieuwe schooljaar.
Tussentijdse opzegging met gedeeltelijke restitutie van de jaarlijkse Gruitbijdrage is niet
mogelijk; uitsluitend als een leerling niet langer aan SchoolGruiten deelneemt door plaatsing op
een andere school, langdurige ziekte of overlijden vindt restitutie naar rato plaats. De school
dient hiertoe rechtstreeks met de leverancier contact op te nemen met kopie naar het
Steunpunt Schoolgruiten.
Scholen die structureel met SchoolGruiten aan de slag gaan, kunnen in aanmerking komen voor
het Keurmerk SchoolGruiten. Het is wel de bedoeling dat de school overtuigend meedoet aan
het SchoolGruitenprogramma en bijvoorbeeld vermelding hiervan heeft in de schoolgids of op de
website van de school.
Scholen moeten zich aanmelden bij GIS (het nieuwe Gruiten Informatie Systeem). Als de school
gruit volgens model 1, waarbij de ouders op jaarbasis gruit betalen, moeten de gegevens van de
deelnemers in GIS worden ingevoerd om op deze wijze betaling te laten verlopen. Ook dient er
een overeenkomst getekend te worden, waarbij de school verklaard minstens twee keer in de
week te gaan Gruiten.

